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Diplomityössä tutkitaan pientä koulua mahdollisena tulevaisuuden koulutyyppinä. Tutkimuslähtei-
nä käytetään kyläkouluja ja tulevaisuuden oppimisympäristöjä käsitteleviä tutkimusaineistoja.  

Aiheen lähestyminen aloitetaan tarkastelemalla oppimisympäristöjen nykytilannetta ja tulevaisuu-
den näkymiä. Pohditaan uusien oppimismenetelmien, teknologian ja virtuaalisten oppimisympä-
ristöjen tarjoamia mahdollisuuksia tulevaisuuden koulujen tilasuunnittelulle. Tarkastellaan myös 
tekijöitä, jotka nykyisessä fyysisessä oppimisympäristössä estävät uusien oppimisnäkemysten 
toteuttamisen.

Pienten koulujen oppimisympäristöjen ominaispiirteitä tutkivassa osassa tutustutaan suomalai-
sen koulurakentamisen historiaan ja maamme kouluverkon 1960-luvulta alkaneeseen huimaan 
harvenemiskehitykseen. Pieniä kouluja käsittelevässä osassa selvitetään myös kyläkoulujen op-
pimisympäristöille tyypillisiä arvokkaita ominaisuuksia, jotka olisi syytä siirtää myös tulevaisuuden 
kouluympäristöön. 

Kouluhyvinvoinnin on todettu edistävän oppimista. Tähän tietoon viitaten diplomityössä tutustu-
taan restoratiivisen oppimisympäristön osa-alueisiin eli miten fyysisen oppimisympäristön avulla 
voidaan edistää koulurakennuksen käyttäjien hyvinvointia.

Tulevaisuuden oppimisympäristöjä ja pieniä kouluja tutkivaan aineistoon viitaten työssä esite-
tään, että tiloiltaan monikäyttöinen, uudet oppimistyylit mahdollistava ja yhteisöllisyyttä vahvista-
va pieni koulu voi olla tulevaisuuden kouluratkaisu. Diplomityössä tehdyn tutkimuksen pohjalta on 
laadittu suunnitelma tulevaisuuden kyläkoulukonseptista. Koulukonseptin tavoitteena on tarjota 
ratkaisuvaihtoehto pienelle oppilasmäärälle soveltuvasta lähikoulusta, joka samalla toimii myös 
kyläyhteisöä palvelevana toimintakeskuksena. Koulukonseptin tavoitteena on ollut löytää sekä 
taloudellisesti että ekologisesti kestävän kehityksen mukainen ratkaisu ja sen suunnittelussa on 
eläydytty myös oppilaiden hyvinvointia tukevan oppimisympäristön luomiseen.

Kyläkoulukonseptiin perustuva esimerkkiratkaisu tulevaisuuden kyläkoulusta esitellään työn lo-
puksi.
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Abstract
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The purpose of this thesis is to study village school as a possible option for the school of the 
future. Academic studies concerning finnish village schools and future learning environments 
are used as basis for thesis.

Current state and future visions of learning environments is examined in the beginning. New 
learning methods and possibilities offered by technology and virtual learning environments are 
discussed as possibilities for spatial planning of the school of the future. Factors that prevent 
such changes in the current state of physical learning environments are examined.

The second chapter examines characteristics of smaller schools’s learning environments along-
side with the history of finnish school architecture. This chapter also studies certain valuable 
assets offered by small village schools that should be considered when designing future school 
environments.

Wellbeing in schools is proved to enhance learning. Based on this fact this thesis introduces 
means for school architecture to improve students wellbeing. This is done by so called restorati-
ve methods.

This thesis suggests, based on facts found by studies on future learning environments and 
small schools, that small school with adaptive space planning that enables new methods for 
learning and enhances sense of community can be a school of the future. Design for a future vil-
lage school concept is part of this thesis. Purpose of the design is to offer a solution for a school 
with small number of students that would also serve whole community as multi-use activity cent-
re. The goal was to find both economical and ecological solution for the building while maintai-
ning spatial elements that maintain students wellbeing.
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1 Johdanto
Koulumaailma mullistuu. Oppimisen, oppimismahdollisuuksien ja koulutuksen kaikkiallisuus ja 
teknologiset innovaatiot haastavat totutun tavan käydä koulua. Tulevaisuuden koulussa oppilas 
nähdään yhä enemmän opittavaa tietoa prosessoivana toimijana. Koulusta muodostuu oppiva 
yhteisö, jossa oppiminen tapahtuu sekä itsenäisesti että yhdessä toisten kanssa. Tieto- ja viestin-
täteknologian hyödyntäminen tiedon etsinnässä, prosessoinnissa ja eteenpäin välittämisessä on 
luonteva osa oppimistapahtumaa.

Fyysinen ympäristö luo puitteet opiskelun toteuttamiselle. Oppimistilojen ja niiden muodostamien 
kokonaisuuksien tulee tukea tilaratkaisullisesti kehittyvää opetus- ja oppimistoimintaa. Toisaalta 
oppimismenetelmien kehittyminen paikasta riippumattomampaan suuntaan antaa aihetta pohtia 
tarvitaanko tulevaisuudessa koulurakennuksia enää lainkaan. 

Uusia kouluja rakennettaessa suositaan nykyään suuria monitoimikeskuskouluja. Maan koulu-
verkko harvenee, kun pieniä kouluja lakkautetaan ja opetus keskitetään isompiin yksiköihin. Mo-
nipuoliset koulukeskukset tarjoavat laaja-alaisesti palveluja kuntalaisille, mutta toisaalta kehitys 
on pidentänyt haja-asutusalueilla asuvien lasten päivittäisiä koulumatkoja paikoin kohtuuttoman 
pitkiksi ja lisännyt koulukuljetusten määrää. Koulujen lopettamisen ikävänä lieveilmiönä on esiin-
tynyt kyläkulttuurin köyhtymistä ja jopa kylien autioitumista.

Tässä diplomityössä selvitetään, millainen on pieni koulu, joka toisaalta on hyväksi oppimisym-
päristöksi ylistetty, mutta toisaalta värjöttelee jatkuvan lakkautusuhan alla. Pieni koulu sijaitsee 
useimmiten maaseudulla tai haja-asutusalueella, jolloin siitä käytetään yleisesti nimitystä kylä-
koulu. Myös kaupungeissa ja taajamissa voi olla pieniä kouluja. Yleensä pienellä koululla tarkoi-
tetaan alle 50 oppilaan koulua, jossa työskentelee 1-3 päätoimista opettajaa ja opetus tapahtuu 
yhdysluokkamuotoisena. Kuitenkin näkökulmasta riippuen toisinaan alle 100 oppilaan koulukin 
saatetaan määritellä kooltaan pieneksi.

Diplomityössä on perehdytty pieniä kouluja käsittelevään tutkimusaineistoon sekä verrattu sitä 
tulevaisuuden fyysistä oppimisympäristöä käsittelevään tietoon. Olen tutkinut pienten koulujen 
mahdollisuuksia nousta uusien oppimismenetelmien myötä jälleen toimivaksi vaihtoehdoksi 
isojen kouluyksiköiden rinnalle. Oppimismenetelmien kehitys on keskeinen koulurakentamisen 
suunnannäyttäjänä.

Tulevaisuuden koulussa tähdätään toki ennen kaikkea hyviin oppimistuloksiin. Koulumenestyk-
sen on todettu olevan yhteydessä kouluviihtyvyyteen. Oppilaan hyvinvointia edistävällä fyysisellä 
oppimisympäristöllä on positiivinen vaikutus oppimistuloksiin. Diplomityössä selvitetään käyttä-
jien hyvinvointia edistävän fyysisen kouluympäristön ominaispiirteitä eli tekijöitä, jotka tekevät 
oppimisympäristöstä terveellisen ja turvallisen, hyvinvointia, oppimista ja jaksamista tukevan ym-
päristön.

Tekemäni selvityksen perusteella olen laatinut ehdotuksen tulevaisuuden kyläkoulukonseptista, 
jossa tilaelementtitekniikkaa hyödyntämällä voidaan aikaansaada siirrettävä ja muunneltava, ti-
loiltaan monikäyttöinen, uusiin oppimistyyleihin soveltuva sekä yhteisöllisyyttä vahvistava tule-
vaisuuden kouluratkaisu. Konseptin keskeisiä teemoja ovat myös kestävää kehitystä tukeva ja 
käyttäjien hyvinvointia tukeva arkkitehtuuri. Työn lopuksi esittelen esimerkkiratkaisun kyläkoulus-
ta Pälkäneen Laitikkalaan.
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2 Tulevaisuuden koulu haastaa fyysisen oppimis-
ympäristön

2.1 Kohti tulevaisuuden koulua
Valtioneuvosto antoi kesäkuussa 2012 asetuksen perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen ta-
voitteista ja perusopetuksen tuntijaosta (Valtioneuvoston asetus 422/2012). Säädetyn asetuk-
sen mukaiset opetussuunnitelmat on määrä ottaa viimeistenkin vuosiluokkien osalta käyttöön 
viimeistään elokuussa 2016. Opetushallitus päätti vuoden 2014 lopussa perusteet esiopetusta, 
oppivelvollisten perusopetusta ja lisäopetusta koskevan opetussuunnitelman pohjaksi. Perus-
teissa nostetaan esiin oppimisen ilon tärkeys ja korostetaan oppilaiden omaa aktiivista roolia 
oppimistapahtumassa. Tulevaisuuden koulussa oppilas nähdään yhä enemmän opittavaa tietoa 
prosessoivana toimijana, oppimisensa subjektina. Jokainen oppilas huomioidaan ainutlaatuisena 
ja arvokkaana yksilönä, jolla on oikeus saada oppimiseensa tukea voidakseen kasvaa ”täyteen 
mittaansa”. (Opetushallitus 2014.)

Tulevaisuuden koulu nähdään oppivana yhteisönä, joka kehittyy dialogin avulla. Oppiminen ta-
pahtuu sekä itsenäisesti että yhdessä toisten kanssa. Yhteisöllisyys vahvistuu yhdessä tekemällä 
ja luomalla jäsenilleen osallisuuden kokemuksia. Oppilaita ohjataan kohti tutkivaa ja luovaa työs-
kentelyotetta. Ajattelu ja oppimaan oppiminen kehittyvät, kun tarjotaan mahdollisuudet syventy-
miseen ja keskittymiseen. Vastuunottoon omasta ja yhteisestä työstä kannustetaan. (Opetushal-
litus 2014.)

Tulevaisuuden koulussa oppimisen iloa edistetään toiminnallisten työtapojen, kuten leikkien, peli-
en, fyysisen aktiivisuuden ja kokeellisuuden sekä taiteen eri muotojen avulla vahvistaen samalla 
myös edellytyksiä luovaan ajatteluun ja oivaltamiseen. Vuorovaikutteisen työskentelyn lomassa 
kehittyvät myös tunnetaidot ja sosiaaliset taidot. (Opetushallitus 2014.) Liikunnan vaikutusta las-
ten oppimiseen tarkastelevissa tutkimuksissa on havaittu, että erityisesti koulupäivän aikaisella 
liikunnalla, fyysisen aktiivisuuden määrällä sekä oppilaan hyvällä kestävyyskunnolla on ollut posi-
tiivinen vaikutus hyviin kouluarvosanoihin ja oppiainekohtaisiin testituloksiin. (Syväoja ym. 2012, 
5.) Oppivassa yhteisössä otetaan huomioon tutkimustulokset fyysisen aktiivisuuden merkitykses-
tä oppimiselle ja pyritään eroon istuvasta elämäntavasta. (Opetushallitus 2014.)

Peruskoulu luo pohjan jatko-opinnoille ja työelämään siirtymiselle. Teknologisen kehityksen ja 
talouden globalisoitumisen seurauksena työelämä, ammatit ja työn luonne ovat jatkuvassa muu-
toksessa. Työn vaatimusten ennakointi on entistä vaikeampaa. Opetussuunnitelman perusteissa 
(2014) nähdään tärkeäksi rohkaista oppilaita suhtautumaan uusiin mahdollisuuksiiin avoimesti ja 
toimimaan muutostilanteissa joustavasti ja luovasti. Heitä kannustetaan aloitteellisuuteen ja eri-
laisten vaihtoehtojen etsintään. Tieto- ja viestintäteknologian hyödyntäminen tiedon etsinnässä, 
prosessoinnissa ja eteenpäin välittämisessä on luonteva osa tulevaisuuden oppimistapahtumaa. 
Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen on välttämätön nykypäivän kansalaistaito sekä itses-
sään että monilukutaidon osana. Se on oppimisen kohde ja väline, jonka käytön oppimiseen tulee 
kaikilla oppilailla olla mahdollisuudet. (Opetushallitus 2014.)
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2.2 Tila toiminnan mahdollistajana ja rajoittajana 
Oppimistilojen arkkitehtuuri vaikuttaa opetussuunnitelman tavoitteiden toteutumiseen.  Arkkitehti 
ja kasvatustieteen tohtori Kaisa Nuikkinen viittaa väitöstutkimuksessaan (2009) M. J. Hatchin 
teoriaan (Organization theory 1997, 241 – 261), jonka mukaan fyysisten rakenteiden avulla voi 
pyrkiä muovaamaan ja ylläpitämään toimintajärjestelmää tavoitteiden toteuttamiseksi. Fyysiset 
rakenteet tarjoavat myös mahdollisuuksia ja pakkokeinoja informaation ja ideoiden viestintään ja 
toimintojen koordinointiin. Nuikkinen viittaa myös M. Foucaultin teokseen (Tarkkailla ja rangais-
ta, 2000, 199 – 200), jossa väitetään kurin erilaisten muotojen johtavan moninaisiin, yhtä aikaa 
arkkitehtonisiin, toiminnallisiin ja hierarkkisiin tiloihin, jotta yksilöt saataisiin pysymään paikoillaan 
tai liikkumaan toivotulla tavalla. Tilajärjestely määrittelee rakennusten, huoneiden ja kalusteiden 
sijoittelun, minkä kautta puolestaan heijastuvat näkemykset, arvot ja tietyt hierarkiat. Tilat voivat 
määritellä yksilön paikan ja osoittaa eri yksilöiden arvon. Tilajärjestelyiden avulla vaikutetaan yk-
silöiden tottelevaisuuteen sekä tehokkaampaan ajan ja liikkeiden käyttöön. Tilanjäsentely tuottaa 
ja ylläpitää käsityksiä käyttäjien toiminnasta tilassa, kuten mikä on normaalia ja epänormaalia. 
Nuikkinen viittaa taidehistorian professori Kirsi Saarikankaan todenneen (Tilan tekijät, teoksessa 
A. Elovirta & V. Lukkarinen (toim.) Katseen rajat, Taidehistorian metodologiaa 1���), että arkki-
tehtuurin keinoin on mahdollista jäsentää ja säädellä sekä tilaa että siellä tapahtuvaa toimintaa. 
(Nuikkinen 2009, 96, 97.)

Arkkitehti Kari Jormakka toteaa poleemisessa puheenvuorossaan vuodelta 1991 (14, 15) ajan 
koulujen ja myös useimpien niiden edeltäjistä 150 vuoden ajalta tarjoavan edellytykset ensisi-
jaisesti tietynlaiselle lukemiselle ja tekstien kopioimiselle taululta. Perinteiseksi koettu koulura-
kennus liittyy arkkitehtuuriltaan keskiajan perinteeseen; luokkahuone suorine pulpettiriveineen 
muistuttaa keskiaikaisia kirjastoja ja kirjanjäljentämöjä, joita on ollut sekä luostareissa että niiden 
ulkopuolella.

Nuikkisen mukaan parhaat oppimistulokset saavutetaan ympäristössä, joka tukee opetuksen ta-
voitteita, sisältöä ja oppimisprosessia, mukaan lukien myös opettamisen, oppimaan ohjaamisen 
ja oppimisen tukemisen. Rakennus, jossa oppiminen tapahtuu ei yksinään suoraviivaisesti vaikuta 
oppimiseen, mutta vaikuttaa osaltaan opetuksen järjestelymahdollisuuksiin, sosiaalisten suhtei-
den muodostumiseen, ilmapiiriin ja itsensä toteuttamismahdollisuuksiin. Koulurakennus vaikuttaa 
myös oppimisympäristön terveellisyyteen ja turvallisuuteen. (Nuikkinen 2009, 95.)

Hyvin suunnitellun koulurakennuksen arkkitehtuuri mukautuu pedagogisiin vaatimuksiin, mutta 
myös paikallisiin olosuhteisiin ja alueelliseen kulttuuriin. Koulurakennuksella on toiminnallisen 
tarkoituksen lisäksi myös muita funktioita: se on suoja säätä vastaan, sillä on asema kokonais-
ympäristön hierarkkisessa rakenteessa ja tehtävä ympäristön elinkelpoisuuden säilyttäjänä. Ark-
kitehtonisesti hyvä koulurakennus edistää sosiaalista hyvinvointia ja vaikuttaa suotuisasti lapsen 
ja nuoren psyykeen. (Nuikkinen 2009, 96.)

Konstruktivistiseen oppimiskäsitykseen pohjautuvassa nykyaikaisessa oppimiskulttuurissa hylä-
tään opettajajohtoiset opetusmenetelmät ja korostetaan oppilaan aktiivista toimijuutta (OPH 2014, 
14). Opetussuunnitelmallisten ja pedagogisten ratkaisujen kehittyminen edellyttää myös fyysisten 
tilaratkaisujen uudelleen määrittelyä. Fyysinen ympäristö luo puitteet opiskelun toteuttamiselle. 
Opetus- ja oppimisprosessit eivät voi kehittyä elleivät opetustila ja -tilojen muodostamat kokonai-
suudet tilaratkaisullisesti tue kehittyvää opetus- ja oppimistoimintaa. (Kuuskorpi 2012, 22, 23.)
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Munkegårdin koulun laajennus Tanskassa on valmistunut vuonna 200�. Oppi-
mistilaan tulvii luonnonvaloa pienen lasiseinäisen sisäpihan kautta ja sisä- ja 
ulkotilat limittyvät avaten näkymiä sekä ulos että rakennuksen muihin tiloihin. 
Kalustus on väljää ja siirreltävää. Tilaa on helppo muokata eri käyttötarkoituk-
siin.
Kuva: Frans Drewniak 2010, Kööpenhamina, Tanska (Munkegaardsskolen) [CC BY-
SA 2.0 (https://commons.wikimedia.org/wiki/File%�ADorte_Mandrup_-_Munkegaard_
School_extension.jpg)], lähde: Wikimedia Commons

Leikin, pelaamisen, fyysisen aktiivisuuden ja kokeellisuuden kautta voivat 
löytyä luovan ajattelun ja oivaltamisen avaimet.

Kuva: Stephen Oung 200�, Lyypekki, Saksa. “Playground at Fuji-Hakone-Izu 
National Park” Cropped and color-corrected by Daniel Case prior to upload - Fuji-Ha-
kone-Izu National Park. [CC BY 2.0 (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Playg-
round_at_Fuji-Hakone-Izu_National_Park.jpg#/media/File:Playground_at_Fuji-Hakone-
Izu_National_Park.jpg)], lähde: Wikimedia Commons
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2.3 Kehityksen hidasteena taloudellisten resurssien 
puute

Suomalaisen koulurakentamisen painopiste on tällä hetkellä ylläpitokulttuurissa sekä täydennys- 
ja korjausrakentamisessa. Koulurakennuskantamme muodostuu enimmäkseen 1960-luvulla teh-
dyistä kouluista, joiden tilat koostuvat luokkahuoneista ja niitä yhdistävistä käytävistä. (Kuuskorpi 
2012, 24, 25.)

Nykyään voimassa olevat säädökset mahdollistavat avoimien ja ryhmätyötilamaisten oppimis-
tilaratkaisujen toteuttamisen. Vaikka koulurakentamisen tilanormisto on purettu, edellyttää val-
tionavustusjärjestelmässä rakennuttajalle annettavan tuen saaminen kokonaishyötypinta-alan 
tarkastelua. Kouluasteittain, -muodoittain ja -koottain on asetettu tunnusluvut, jotka määrittävät 
valtionavustukseen oikeuttavan oppilaskohtaisen hyötypinta-alan ja siten koulurakennuksen ko-
konaishyötypinta-alan. Nykyisen valtionavustusjärjestelmän ei nähdä tarjoavan riittävästi mahdol-
lisuutta uudistavaan oppimisympäristörakentamiseen, vaikka kokonaishyötypinta-alan puitteissa 
tilojen jakautumisen voikin tarveperusteisesti määritellä. Jäykkä järjestelmä on osaltaan vaikut-
tanut koulu- ja luokkatila-ajattelun sekä sitä kautta koulurakentamisen vähäiseen uudistumiseen. 
Tyypillinen perusratkaisu alakouluikäisille oppilaille on edelleen ns. kotiluokka, joka on sijoitettu 
samaan ”solurakenteeseen” yhteisen soluaulan ympärille. Yläkoululaisten koulurakennuksen tila-
ajattelun perustana ovat käytävän varteen sijoitettuvat yleis-, aine- ja erityisopetustilat. (Kuuskor-
pi 2012, 26.)

Laskevien oppilasmäärien, kuntaliitosten sekä taloudellisten säästöjen tavoittelun seurauksena 
Suomen kouluverkkoa on jatkuvasti supistettu ja koulutiloja on pyritty keskittämään alueellisesti 
(Peltonen 2010, 31 – 33; Kuuskorpi 2012, 25). On perustettu alueellisia keskuskouluja, jotka 
yhtenäiskoulun hengessä käsittävät peruskoulun ja mahdollisesti myös lukion. Julkisen palvelu-
sektorin kärsiessä kroonisesta talousahdingosta oppilaitosten ja niiden lähiympäristöjen raken-
tamiseen ja kehittävään suunnitteluun on usein ohjautunut varoja puutteellisesti. Puutteellisin 
resurssein toteutetut keskittämisratkaisut ovat toisinaan johtaneet tilanteisiin, joissa tilat eivät 
joustakaan tulevaisuuden vielä kehittyviin tarpeisiin. Uusien tavoitteiden mukaisia oppimistiloja 
on ollut mahdollista toteuttaa ensisijaisesti muuttovoittoisissa tai taloudeltaan vahvasti nousujoh-
teisissa kasvukeskuksissa, joiden koulurakentamistarve on kiihtynyt. (Kuuskorpi 2012, 25.)
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Uusien opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisen vuorovaikutteisen ja toisaalta myös yksilölli-
syyttä tukevan oppimisen järjestäminen on erittäin haasteellista vanhoissa koulurakennuksissa, 
jotka koostuvat perinteisistä luokista ja niiden välisistä käytävistä. Kasvukeskusten kouluissa op-
pilasmäärän kasvu saattaa yllättää ja tilaa on liian vähän. Täyteen pulpetteja ahdetussa luokassa 
on vaikeaa järjestää ryhmätyötilanteita, jos akustiset ratkaisut eivät riitä estämään melua. Ainoa 
mahdollisuus rauhalliselle yksilötyöskentelylle saattaa sijaita käytävällä. Kuvat: Kaisa Humppi 
201�
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2.4 Koulu verkostona
Suomalainen kouluverkko on etenkin pienten koulujen osalta harventunut huimaa vauhtia aina 
1960-luvulta lähtien, jolloin syntyvyys väheni ja valikoiva muuttoliike kiihtyi. Elinkeinorakenteen 
muutoksen myötä nuori väestö muutti kaupunkeihin ja maaseutu alkoi autioitua. (Peltonen 2010, 
31.) 1990-luvulta lähtien myös säästösyyt muuttuivat yhä painavammiksi perusteiksi lopettaa 
kouluja. Vuonna 2006 kuntien valtionosuusperusteista poistettiin pienten koulujen tuki, mikä on 
kiihdyttänyt pienten koulujen lakkautustahtia entisestään. (Korpinen 2010, 17.)

Koulutuksen tutkimuslaitoksen johtaja, professori Jouni Välijärvi mieltää suomalaisen koulun yh-
deksi kivijalaksi tasa-arvoiset oppimisen mahdollisuudet, jotka asuinpaikasta riippumatta tuodaan 
lähelle kotia (Välijärvi 2011, 29). Eräs maamme koulutuspolitiikan johtavista päämääristä onkin 
jo vuosikymmieniä ollut oikeus lähikouluun. Perusopetuslaissa (6§ ja 30§) määritellään, että op-
pilaiden koulumatkojen tulee olla asutus sekä koulujen ja muiden opetuspaikkojen sijainti ja lii-
kenneyhteydet huomioon ottaen mahdollisimman turvallisia ja lyhyitä (Peltonen 2010, 123). Tältä 
osin koulun tulevaisuus vaikuttaa kuitenkin synkältä, sillä koulujen alueellinen saavutettavuus 
heikkenee koko ajan (Välijärvi 2011, 29). Kouluverkon harveneminen on johtanut koulukuljetus-
ten lisääntymiseen ja pitkät koulumatkat vievät kohtuuttoman suuren määrän aikaa yhä useam-
pien lasten päivästä. Vuosittain noin 400 oppilaan päivittäinen koulumatka-aika odotuksineen 
ylittää lain salliman aika-rajan, joka alakouluikäisillä on kaksi ja puoli tuntia ja lukuvuoden alkaes-
sa 13 vuotta täyttäneillä kolme tuntia (Koulukuljetusopas 2011, 5). Vuoden 2010 tiedon mukaan 
koulukuljetusedun saavien oppilaiden määrä oli lähes neljännes kaikista oppilaista eli 131 157 
oppilasta. (Peltonen 2010, 126.)

Välijärvi näkee kuitenkin toivoa kehittyvän teknologia tarjoamissa uusissa mahdollisuuksissa tuo-
da oppimateriaalia kaikkien ulottuville. Yhä laadukkaampia oppimisympäristöjä voidaan tuoda 
sinne, missä perinteisellä koululla ei muuten enää ole toimintaedellytyksiä. Välijärvi pitää toden-
näköisenä, että tulevaisuuden koulu on yhä useammin verkostomaisesti toimiva ja ainakin osittain 
virtuaalinen. Jotta voitaisiin turvata oppimisen saatavuus edes nykyisellä tasolla, pitäisi kehittää 
valmiuksia hyödyntää verkko-opiskelun mahdollisuuksia. (Välijärvi 2011, 29, 30.)

Jotta koulua voitaisiin kehittää verkostomaisempaan suuntaan, on kyettävä irrottautumaan mieli-
kuvasta ”täyden palvelun” koulusta ja ”yksin yrittäjä” opettajasta. Tämä tarkoittaa, että tulevaisuu-
dessa moderneja oppimisen ympäristöjä tuotetaan useammissa paikoissa ja jaetaan sitten tie-
toverkkojen kautta suurelle joukolle oppijoita ja opettajia. Näin laadukkaat oppimisen ympäristöt 
ovat saavutettavissa myös paikoissa, joissa opettajien palkkaaminen aivan kaikkiin aineisiin on 
mahdotonta tai joissa koulurakennusten ylläpitäminen ei ole mielekästä. Tulevaisuuden koulussa 
eri ikäiset ihmiset eri paikoissa voivat tehokkaasti toteuttaa oppimistaan yhteisten projektien kaut-
ta. (Välijärvi 2011, 30.) Opiskelijat voivat osallistua oppimisprosessiin suoraan tai virtuaalisesti 
(Kuuskorpi 2012, 22). Uusia mahdollisuuksia toimivan pedagogiikan rakentamiseksi verkkoym-
päristöihin tuovat jatkuvasti kehittyvät uudet tiedon tuottamisen välineet, sosiaalinen media sekä 
meille vielä tuntemattomat tekniset ratkaisut (Välijärvi 2011, 30). Nykyaikainen fyysisiin raken-
teisiin liittyvä oppimisympäristökäsitys laajentuu yhteiseksi kokonaisuudeksi opetusvälineiden, 
informaatiolähteiden ja koulun ulkopuolisten tapahtumien kanssa (Kuuskorpi 2012, 22).  
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Peruskoulujen määrä on laskenut kymmenen vuoden ajalla ��20 koulusta 2��� kouluun. 
Kouluverkko on siis harventunut tuolla aikavälillä yhteensä 10�� koulun verran. 
(Tilastokeskus, http://www.stat.fi/org/index.html)
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2.5 Tarvitaanko tulevaisuudessa koulurakennuksia?
Virtuaaliset oppimisympäristöt mahdollistavat oppimisen ajasta ja paikasta riippumattomasti. Jou-
ni Välijärvi on pohtinut, onko koulurakennus enää tarpeellinen fyysinen tulevaisuuden oppimisym-
päristö. Hän toteaa kirjoituksessaan Tulevaisuuden koulu vai kouluton tulevaisuus? (2011), että 
koulun tehtävänä on huolehtia nyt ja tulevaisuudessa, että kaikki oppilaat saavuttavat riittävät 
teknologiaa hyödyntävät työ- ja opiskeluvälineiden käyttötaidot. Vaikka oppilaan aktiivista roolia 
oppimisprosessissa korostetaankin, fyysisesti olemassa olevassa koulussa opettajalla on mah-
dollisuus systemaattisesti ja tehokkaasti harjaannuttaa lapsia ja nuoria tiedon etsintään, valintaan 
ja päätöksentekoon jatkuvasti muuttuvissa ja paikoin karikkoisissakin tietovirroissa surffailtaessa. 
(Välijärvi 2011, 22, 23.) Koulurakennus on paikka oppilaan ja opettajan kohtaamiselle.

Koulurakennuksella on lapsille ja nuorille oppimispaikan lisäksi toisenlainenkin tärkeä merkitys. 
Tärkeäksi motiiviksi käydä koulua koetaan usein toisten lasten ja nuorten kohtaaminen koulussa. 
Koulu on koululaisten kehitystä vahvasti ohjaava sosiaalinen yhteisö, jonka vaikutukset ulottuvat 
syvälle persoonallisuuden kehitykseen ja säilyvät läpi elämän. Vaikka teknologia ja virtuaaliset 
oppimisympäristöt laajentavat oppimisen mahdollisuuksia ajasta ja paikasta riippumatta, koulu 
sosiaalisena yhteisönä tulee säilymään ja sitä tarvitaan. Koulurakennus toimii fyysisenä paikkana 
tälle sosiaaliselle yhteisölle. Se on paikka johon tullaan ja jossa toimitaan oppien yhdessä toisten 
kanssa. (Välijärvi 2011, 23.)

Myös Nuikkinen näkee fyysisen oppimisympäristön olevan merkityksellinen osa oppimisproses-
sia. Rakennus yksinään ei suoraviivaisesti vaikuta oppimiseen, mutta luo alustan oppimistapah-
tumalle (Nuikkinen 2009, 95). Fyysinen oppimisympäristö voi ideaalissa tilanteessa olla aktiivinen 
oppimisväline. Koulurakennus voi parhaimmillaan olla kuin kolmiulotteinen oppikirja. (Kuuskorpi 
2012, 23.)

Paikallisen koulun merkitys koetaan tärkeäksi erityisesti maaseudulla kylätoiminnan ylläpitäjänä 
ja yhteisöllisyyden vahvistajana. Vastaavasti kylä toimintoineen ja asukkaineen koetaan merkit-
täväksi yhteistyötahoksi koululle. (Kilpeläinen 2010b, 91.) Välijärvi näkee tulevaisuuden koulun 
oppimisen ja opiskelun keskuksena, mutta myös kohtaamisen paikkana sekä maalla että kau-
pungissa. Hänen mukaansa väestöltään harvenevilla alueilla on tarkoituksenmukaista kehittää 
koulua erilaisten sivistyksellisten kulttuuristen aktiviteettien keskittymänä. Maaseudulla palveluita 
kannattaa keskittää yhteen paikkaan, jotta saadaan aikaan riittävän laadukkaat ja monipuoliset 
mahdollisuudet niin lasten, nuorten kuin aikuistenkin opiskelulle ja oppimista ohjaavalle asiantun-
temukselle. Koulurakennus voi tulevaisuudessa vielä nykyistäkin vahvemmin toimia kylän kes-
kuksena, tilana ja paikkana, johon tullaan oppimaan. Tulevaisuuden koulurakennus voi toimia 
sykkien elinvoimaa ympäristöönsä ja tarjota ympäristönsä asukkaille monipuolisia oppimisen ja 
kulttuuristen kokemusten mahdollisuuksia. (Välijärvi 2011, 29, 30.)
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Koulurakennus voi olla kuin kolmiulotteinen oppikirja. Kuvassa erilaisten eläinten kuonoja, kärsiä, 
nokkia ja neniä koulun seinällä Terälahdessa. Kuva: Kaisa Humppi 201�

Koulun piha voi toimia monipuo-
lisena lähiliikuntapaikkana, jonne 
saavutaan harrastamaan myös 
kouluajan ulkopuolella. 
Kuva: Kaisa Humppi 201�
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3 Pieni koulu oppimisympäristönä
Koulurakentamisen nykykehitys suosii suuria yksiköitä. Kehittyvä teknologia ja virtuaaliset op-
pimisympäristöt mahdollistavat kuitenkin, että oppia voidaan tasavertaisesti myös pienissä kou-
luyksiköissä (Korhonen, 2015). Aineopetustilojen tiukan mitoittamisen sijaan tulevaisuudessa 
voidaan keskittyä enemmän joustavien ja miellyttävien oppimistilojen luomiseen. Tulevaisuuden 
koulussa panostetaan entistä enemmän kouluviihtyvyyteen ja rakennuksen käyttäjien hyvinvoin-
tiin, sillä ne luovat lähtökohdat hyville oppimistuloksille.

Useat asiantuntijat puhuvat pienten koulujen säilyttämisen puolesta. Esimerkiksi Risto Kilpeläinen 
on julkaissut vuonna 2010 kyläkouluaiheesta kasvatustieteen väitöskirjan Kyläkoulut Suomessa, 
maaseudun pienet koulut opettajien kuvaamina oppimis- ja kasvuympäristöinä. Väitöstutkimuk-
sessa Kilpeläinen toteaa jäljellä olevat kyläkoulut kulttuurihistoriallisesti merkittäviksi paikoiksi, 
joiden arvo turvallisina ja ihmisläheisinä oppimis- ja kasvuympäristöinä sekä kylien keskuksina 
olisi nostettava voimakkaasti esiin tulevaisuuden koulutussuunnittelussa (Kilpeläinen 2010, 176). 
Kyläkoulujen säilyttämisen puolesta puhuttaessa viitataan usein vanhojen koulurakennusten 
suojelemiseen, mutta kyläkouluihin perehtyneet asiantuntijat puhuvat pienten kouluyksiköiden 
säilyttämisen puolesta myös yleisellä tasolla. Pieni koulu nähdään tulevaisuuteen suuntaavana 
oppimispaikkana, joka kehittyy. Kasvatustieteen emeritaprofessori Eira Korpinen on vuonna 2010 
toimittanut kirjan Eläköön kyläkoulu, johon on koottu kuuden asiantuntijan kirjoituksia oppimisen 
laadusta kyläkouluissa, pienten koulujen pedagogiikasta, kyläkouluista palvelukeskuksina, kylä-
koulujen kehittämisestä sekä kodin, koulun ja kylän välisestä yhteistyöstä. Teoksessa puoluste-
taan pieniä kouluja laadukkaina kasvu- ja oppimisympäristöinä tutkimus- ja kokemusperäiseen 
tietoon tukeutuen. Pieni koulu todetaan hyväksi oppimis- ja kasvuympäristöksi lapselle.

Seuraavaksi tarkastelen pientä koulua oppimisympäristönä, yhteisöllisenä keskuksena ja osana 
Suomen koulurakentamisen historiaa. Pyrin hahmottamaan kyläkouluaihetta käsittelevien tutki-
musten ja kirjoitusten perusteella, mitkä tekijät ilmentävät pienten koulujen toimintakulttuuria tyy-
pillisimmillään ja mitkä tekijät voidaan nähdä pienille kouluille ominaisina arvoikkaina piirteinä. 
Tutkin, millä perusteilla ja edellytyksillä pieni koulu voisi toimia myös tulevaisuuden oppimisym-
päristönä.

Vuoden 1�21 oppivel-
vollisuuslaki lakkautti 
kiertokoulun koulumuo-
tona ja velvoitti kunnat 
rakentamaan lisää uu-
sia koulurakennuksia 
(https://fi.wikipedia.org/
wiki/Kiertokoulu). 
Kuvassa lapsia kierto-
koulussa Järvenpään 
tilalla Teiskossa vuon-
na 1�20. Kuvaaja tun-
tematon
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3.1 Pienten koulujen historia
Pieni koulu sijaitsee useimmiten maaseudulla tai haja-asutusalueella, jolloin siitä käytetään ylei-
sesti nimitystä kyläkoulu. Myös kaupungeissa ja taajamissa voi olla pieniä kouluja. Oppilasmäärä 
pientä koulua määrittelevänä tekijänä vaihtelee; se voi olla joko alle 20, alle 50 tai 100 oppilasta. 
Yleensä pienellä koululla tarkoitetaan alle 50 oppilaan koulua, jossa työskentelee 1 – 3 päätoi-
mista opettajaa ja opetus tapahtuu yhdysluokkamuotoisena. Koska Suomen pinta-ala on suuri ja 
asutus harvaa, maan pienten koulujen lukumäärä on ollut melko suuri. (Autti & Hyry-Beihammer 
2009, 54; Korpinen 2010, 16.)

Pienet koulut ovat merkittävässä osassa tarkasteltaessa suomalaisen koulurakentamisen his-
toriaa. Agraarissa yhteiskunnassa kansakoululaitoksen perustaminen on luonnollisesti johtanut 
etenkin maalaiskoulujen syntymiseen (Lilius 1982, 123). Virallinen kansakoululaitos perustettiin 
vuonna 1866, mutta velvoite rakentaa riittävä määrä kuusivuotisia kansakouluja, ala- ja yläkan-
sakouluja, koski tuolloin ainoastaan kaupunkeja. Vuonna 1898 hyväksytyn piirijakoasetuksen 
jälkeen asetettiin tavoitteeksi, että myös jokaisessa kylässä tulisi olla oma koulu. Maalaiskunta 
oli velvollinen jakamaan alueensa koulupiireihin siten, ettei kenenkään koulumatka muodostuisi 
yli viiden kilometrin mittaiseksi. (Autti & Hyry-Beihammer 2009, 55.) Ensimmäinen yhtenäinen 
kokonaisnäkemys kansakoulurakennusten suunnitteluperiaatteistakin tehtiin koskemaan juuri 
maalaiskouluja. Kokoelma piiirustuksista valmistui vuonna 1892 nimellä Mallipiirustuksia kansa-
koulurakennuksia varten maalla. (Lilius 1982, 124.)

Koulurakennusten mallipiirustuksissa annettiin yksityiskohtaiset ohjeet luokkahuoneiden suunnit-
telusta, jota määrittelivät vahvasti fysiologiset tekijät, kuten valon määrä, ilman määrä oppilasta 
kohden ja kuinka monta kylmää seinää luokkahuoneessa oli. Suosituksena oli rakentaa koulu 
yhteen kerrokseen. Pitkänomaista suorakaiteen muotoista luokkahuonetta suosittiin, sillä se oli 
vaivaton suunnitella, rakentaa ja tehdä valoisaksi. Helppo valvottavuus nähtiin myös tärkeänä 
suorakaiteen muotoisen tilan etuna. (Jormakka 1991, 20.)

Luokkahuoneissa työskentely nähtiin oppilaiden yhteenkuuluvuuden tunnetta kasvattavana toi-
mintana, jonka katsottiin luovan perustaa koko kansakunnan yhtenäisyydelle. Luokkahuone 
mahdollisti monenlaisten rangaistusten ja palkkioiden järjestelmän, kuten luokasta poistamisen, 
nurkassa erillään seisomisen ja jälki-istunnon virikkeettömässä ympäristössä. Kahden tai kolmen 
oppilaan istuttava yhteispulpetti nähtiin tärkeänä kurinpidollisena ja sosiaalisuuteen kasvattavana 
kalusteena, jonka sanottiin opettavan hyvää ryhtiä ja suoraselkäisyyttä niin ruumiillisessa kuin 
henkisessäkin mielessä. Katederilta tai saarnatuolin tapaisen opettajanpöydän äärestä työsken-
telyä ohjaava opettaja oli korostetusti kohotettuna luokkayhteisön yläpuolelle. (Jormakka 1991, 
25 – 27, 43.)



20

Mallipiirustusehdotus numero 1 vuodelta 1��2.  (Lilius 1��2, 12�.)
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Vuonna 1921 tuli voimaan oppivelvollisuuslaki, joka velvoitti kunnat rakentamaan lisää uusia 
koulurakennuksia, sillä lapsia oli paljon, kulkuyhteydet olivat heikkoja ja kulkuvälineet alkeellisia. 
Aikaa oppivelvollisuuden toimeenpanemiseen annettiin 16 vuotta. Kuitenkin vielä 1930-luvun lo-
pulla 13 prosenttia oppivelvollisuusikäisistä eli noin 170 000 lasta jäi vaille järjestelmällistä kou-
lutusta, sillä harvaan asuttujen kuntien lapset, jotka asuivat yli viiden kilometrin päässä koulusta, 
olivat oppivelvollisuuden ulkopuolella. Oppivelvollisuuslaki laajennettiin koskemaan kaikkia maan 
kouluikäisiä 1940-luvun lopulla. 1950-luvulla uusien koulurakennusten tarve vain kasvoi entises-
tään, kun suuret ikäluokat tulivat kouluikään ja asutus oli levinnyt pitäjien eri osiin. Koulujen luku-
määrä lisääntyi aina 1950-luvun puoliväliin saakka. (Autti & Hyry-Beihammer 2009, 55; Peltonen 
2010b, 29 – 31.)

Pedagogista kokeilu- ja uudistustyötä, opettajainkoulutusta ja entistä suunnitelmallisempaa 
koulurakentamista ohjaamaan säädettiin vuonna 1967 peruskoulun puitelaki. Samaan aikaan 
kaupungeissa kouluarkkitehtuuri kehittyi kohti aineryhmäkouluja, joissa kotiluokista luovuttiin ja 
opetus eriytettiin aineluokkiin (Jormakka 1991, 68). Samaan aikaan maaseudulla pieniä kouluja 
alettiin lakkauttaa. Laajamittaisten lakkautusten syitä olivat etenkin syntyvyyden väheneminen ja 
kiihtyvä muuttoliike maaseudulta kaupunkeihin. Muuttoliike oli seurausta 1960-luvun alussa maa-
seudun elinkeinorakenteen murroksesta ja työttömyyden lisääntymisestä. Kotimaan kaupunkien 
lisäksi työtä etsiviä ihmisiä muutti myös ulkomaille, lähinnä Ruotsiin (Korpinen 2010, 17). Lisäksi 
maaseutukoulujen vähenemiseen vaikuttivat usein koulurakennusten huono kunto ja koulupiirien 
uudelleenjärjestely (Peltonen 2010b, 31).  

Arkkitehti Kari Jormakan teoksessa Sydämellistä yhteiselämää (1991) verrataan toisiinsa koti- 
ja aineluokkaideologioita. Jo ennen peruskoulun tuloa oppilaan suhde luokkahuoneeseensa oli 
alkanut muuttumaan, kun oppilasrivejä alettiin kierrättämään luokassa määräajoin. Oppilaiden 
säännöllisen uudelleenjärjestelyn tavoitteena oli ehkäistä ns. ”pedagogisen T:n” muodostuminen, 
jossa parhaat oppilaat sijoittuvat joko eturiviin tai jonoon opettajan pöydän eteen. Paikkojen vauh-
telu luokassa johti siihen, että oppilaan ”kotina” ei enää ollut oma pulpetti vaan luokkahuone. 
Aineryhmäkoulussa mentiin vielä pidemmälle: oppilaan kotina oli koko koulurakennus. Jormakan 
näkemyksen mukaan kotiluokkaperiaatteesta luopumisen ja samoihin aikoihin alkaneen suuren 
maaltamuuton välillä vallitsi yhteys: kotipaikkatunne heikkeni tai suuntautui eri tavalla. (Jormakka 
1991, 68.)

1970-luvulla korostui toimiva ja viihtyisän oppimisympäristön merkitys tärkeänä osana opetus- 
ja kasvatustyötä. Tavoitteena oli, että kaikilla kouluasteilla voitiin työskennellä erilaisia, toisiaan 
täydentäviä opetusmenetelmiä käyttäen. Uusiksi tavoiteltaviksi työmuodoiksi määriteltiin suur-
ryhmäopetus, pienryhmätyöskentely ja yksilöllinen opiskelu. Pyrittiin vahvistamaan oppilaiden 
oma-aloitteisuutta ja yksilöllisyyttä ja tuomaan ala-asteen opetuksessa työ ja leikki lähemmäksi 
toisiaan. (Lappo 1971, 27.) Käytännössä koulu-uudistuksen tavoitteet merkitsivät kasvavaa pinta-
alan tarvetta erikoisluokkien ja uusien opetusmuotojen myötä. Liikkuva opetustapahtuma edellytti 
erikokoisia opetustiloja ja joustavia liikenneyhteyksiä. Kasvukeskuksissa koulujen tilantarve ja 
samaan aikaan kasvava väestömäärä merkitsivät räjähdysmäistä koulurakentamisen tarvetta. 
(Savela 1974, 41) Samaan aikaan maaseudulla koulujen lakkaustahti kiihtyi. Vuoden 1971 jäl-
keen koulujen verkosto harventui voimakkaasti ja koulumatkat pidentyivät. Tämän seurauksena 
koulukyydityskustannukset alkoivat 1970-luvulla kasvaa. Koulujen lakkauttamisen myötä kylien 
moni-ilmeisyys alkoi hävitä ja väestörakenne kaventua. (Peltonen 2010b, 32.)
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Irjalan koulu Tampereella perustettiin 1��0-luvun puolivälissä 1��0-luvun lopulla rakennetun 
Irjalan kartanon päärakennukseen. (http://www.irjalanomakotiyhdistys.fi/uutisia.htm [viitattu: 
1.10.201�]) Kuva: Kaisa Humppi 201�

Jutilan koulu Teiskossa koulun avajaispäivänä joulukuussa vuonna 1��0. Rakennus edustaa ajal-
le tyypillistä taloudellista kaksikerroksista rakennustapaa, jossa opetustilat sijaitsivat alakerrassa 
ja opettajien asunnot oli sijoitettu ylempään kerrokseen. 
Kuva: Akseli Valkeeniemi 1��0
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1970-luvun lopulla pienten koulujen lakkautustahtia hillitsi hetkellisesti yhtenäiskoulu-uudistus, 
jolla tavoiteltiin kaikille kansalaisille yhtäläisiä koulutusmahdollisuuksia asuinpaikasta ja sosioe-
konomisesta taustasta riippumatta. Useissa kunnissa uskottiin pienten koulujen säilymiseen ja 
1970- ja 1980-lukujen noususuhdanteen aikana korjattiin monia kyläkouluja. Valtio tuki koulu-
verkkoa takaamalla valtionavun aiempaa pienemmille oppilasmäärille. (Autti & Hyry-Beihammer 
2009, 56.) Kyläkoulujen ja niitä ympäröivien yhteisöjen yhteistoimintaa alettiin 1980-luvulta lähtien 
kehittää tavoitteellisemmaksi ja merkitystietoisemmaksi. Paikallista opetusta lisäämään ja koulua 
kylän keskukseksi kehittämään järjestettiin projekteja, joissa esimerkiksi kunnostettiin talkoovoi-
min koulun tiloja ja järjestettiin yhteisiä tapahtumia. Yhteisen toiminnan seurauksena kyläläisten 
aktiivisuus lisääntyi ja elämä kylissä vilkastui. (Kalaoja 2010, 179.)

1990-luvulla koulun ja kylän yhteistoiminnan kehittämistä jatkettiin yhä tietoisemmin (Kalaoja 
2010, 179), mutta 1990-luvun alun lama katkaisi pienten koulujen säilymisen kannalta suotui-
san kehityksen. Pienten koulujen lakkautukset lisääntyivät entisestään. Vuonna 1993 voimaan 
tulleessa peruskoululaissa sallittiin kunnille vapaus päättää omista koulupiirijaoistaan. Tämän va-
pauden ja muuttuneen valtionosuusjärjestelmän seurauksena kouluja lakkautettiin ja yhdistettiin 
yhä enemmän. (Peltonen 2010b, 32.) Vaikka koulujen lakkauttamisia on yleisimmin perusteltu 
oppilasmäärän vähenemisellä, 1990-luvulta lähtien perusteena olivat yhä useammin säästösyyt 
(Korpinen 2010, 17).

Koulujen lakkautustahti jatkui myös 2000-luvulla, erityisesti vuodesta 2006, jolloin pienten kou-
lujen tuki poistettiin kuntien valtionosuusperusteista. Verkkokertoimen poistolla ei niinkään ollut 
taloudellista merkitystä, sillä monien kuntien valtionosuus säilyi samansuuruisena kuin aikaisem-
minkin. Henkinen signaali valtiovallalta oli kuitenkin lupa lakkauttaa pienet yksiköt, sillä niitä ei 
enää tuettaisi. (Peltonen 2010, 33.)

Paltaniemen vuonna 2010 lakkautettu kyläkoulu jatkaa toimintaansa kylän keskuksena ja kerho-
jen kokoontumispaikkana (www.paltaniemi.com).
Kuva: Htm (Oma teos) 201� [CC BY-SA �.0 (https://commons.wikimedia.org/wiki/File%�APaltaniemi_
kyl%C�%A�talo.JPG)], lähde: Wikimedia Commons 



2�

3.2 Pienen koulun arvokkaat ominaisuudet
Seuraavaksi tarkastelen pientä koulua oppimisympäristönä. Käytän tutkimuslähteinä kyläkouluja 
ja tulevaisuuden oppimisympäristöjä käsitteleviä tutkimusaineistoja. Pyrin luomaan kokonaisku-
van pienen koulun oppimisympäristöstä ja tekijöistä, jotka olisi arvokasta säilyttää myös tule-
vaisuuden koulun toimintaympäristön osana. Selvitän pienen koulurakennuksen ominaispiirteitä 
myös kestävän kehityksen näkökulmasta.

3.2.1 Yhteisöllisyyden vahvistaja
Opetushallituksen asettamissa opetussuunnitelman perusteissa vuodelta 2014 hyvän oppimis-
ympäristön ominaisuuksiksi määritellään mm. vuorovaikutuksen, osallistumisen ja yhteisöllisen 
tiedon rakentamisen tukeminen sekä aktiivinen yhteistyö koulun ulkopuolisten yhteisöjen tai 
asiantuntijoiden kanssa (Opetushallitus 2014).

Vahva yhteisöllisyys on usein tunnusmerkillinen ominaisuus pienten koulujen toimintakulttuuris-
sa. Kasvatustieteen tohtori Risto Kilpeläisen kyläkouluja oppimis- ja kasvuympäristöinä tutkivan 
väitöskirjan mukaan kyläkoulun rooli voidaan nähdä ympäröivän yhteisön, kuten kylän, keskuk-
sena. Yhteisöllisyyttä esiintyy kyläkoulussa monella tasolla: koulun sisäisenä yhteistoimintana, 
koulun ja kodin välisenä yhteistyönä sekä yhteistoimintana kyläyhteisön ja muiden sidosryhmien 
kanssa. (Kilpeläinen 2010b, 163.)

Yhteisöllisyyttä oppimistiloissa

Koulun sisäinen yhteisöllisyys ilmenee Kilpeläisen väitöstutkimuksen mukaan kyläkoulujen lasten 
ja henkilökunnan välisenä avoimena, innostuneena ja luottamuksellisena yhteistyönä. Oppiminen 
pienissä kouluissa tapahtuu usein yhdysluokkaopetuksessa, jolloin opettaja opettaa samanaikai-
sesti kahta tai useampaa vuosiluokkaa. Yhdysluokassa oppilaat opiskelevat samassa oppimisti-
lassa kahta, kolmea tai neljää asiaa, oppiainetta tai vuosikurssia. Opetusryhmämalli tarjoaa oppi-
misympäristön, jossa lapset oppivat huomioimaan eri-ikäisiä luokkatovereitaan. Heterogeenisen 
ryhmän on todettu kehittävän lapsen kykyä ottaa toiset huomioon sekä edistävän kohteliaiden 
käytöstapojen omaksumista. Yhteisöllisyys yhdysluokassa ilmenee myös oppilaiden auttamisha-
luna, erilaisuuden hyväksymisenä sekä toisten arvostamisena ja kannustamisena. (Kilpeläinen 
2010b, 163.) Teoksessa Maailman paras koulu? (Keltikangas-Järvinen & Mullola 2014, 126, 129) 
mainitaan suomalainen tutkimus, jossa osoitetaan toveriryhmän ja johonkin kuulumisen tunteen 
vaikuttavan välillisesti myös koulumenestykseen. Hyvät koulukaverit ja yhteishenki vahvistavat 
oppilaan itsetuntoa ja erityisesti pojilla tämän on havaittu kannustavan parempiin oppimistulok-
siin. 

Kylän yhteinen koulu

Marko Kuuskorpi kiteyttää tulevaisuuden fyysistä oppimisympäristöä tutkivassa väitöskirjassaan 
(2010, 21), että koulun ja sen toimijoiden kyky hyödyntää ympärillään olevia oppimisympäristöjä ja 
tarjolla olevia tietorakenteita sosiaalisena prosessina nähdään yhä tärkeämpänä ominaisuutena 
mitattaessa opetuksen ja oppimisen tuloksellisuutta. Oppimistapahtumissa tullaan lisääntyväs-
sä määrin käyttämään moniammatillisia ja verkostomaisia kasvatus- ja opetusprosesseja. Tutki-
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muksen perusteella koulun fyysisenä ympäristönä mielletään toimivan luontaisena lähtökohtana 
tuotettaessa peruspalveluja ympäröivälle yhteisölle. Koulun toimintaympäristön ja -käytänteiden 
nähdään entisestään monimuotoistuvan samalla, kun työmuodot uudistuvat moniammatillisiksi ja 
oppimisympäristöodotukset  laajentuvat. Kehitys muokkaa koulun merkitystä yhteisönsä keskei-
senä palvelualustana. (Kuuskorpi 2012, 162.)

Kyläkoulujen yhteisöllisyyden erityispiirteenä voidaan usein nähdä aktiivinen yhteistoiminta ky-
läyhteisön ja muiden sidosryhmien välillä. Koulu on monesti myös harvaan asutun maaseudun 
ainoa palveluja tarjoava laitos (Korpinen 2010, 21). Kuuskorven (2012) väitöstutkimuksessa tu-
levaisuuden koulun toimintamallina nähdään laajojen yhteiskunnallisten palveluiden tuottaminen 
osana kasvatus- ja opetuspalveluja. Kulttuuri-, liikunta-, nuoriso-, sosiaali- ja terveyspalvelut voi-
daan sisällyttää osaksi koulun fyysistä ympäristöä. Tämän lisäksi palveluverkoston muut toimijat 
nähdään lähiverkostona, joka tarjoaa uusia voimavaroja kasvatus- ja opetusprosessiin sekä mah-
dollisuuden innovatiivisten moniammatillisten työmenetelmien kehittämiseen. (Kuuskorpi 2012, 
161, 162.) 

Kiinteä yhteistyö koulun lähiverkoston kanssa on jo ennestään luonteva osa kyläkoulujen toi-
mintakulttuuria. Kyläläiset, kyläyhdistykset ja -toimikunnat ovat keskeisiä yhteistyökumppaneita, 
minkä lisäksi yhteistyötahoina näkyvät muun muassa seurakunnat, yritykset, seurat, yhdistykset 
ja kuntien hallintokunnat. Sidosryhmien kesken järjestetään erilaisia tapahtumia ja asiantuntija-
vierailuja sekä tehdään yhteistyötä vastavuoroisten palveluksien muodossa. (Kilpeläinen 2010b, 
163.) Yhteisöprojektien kautta koulun ympäristössä asuvien ihmisten tiedot ja taidot tarjoutu-
vat koululaisten käyttöön ja toiminta tuottaa opiskelumahdollisuuksia vastaavasti myös varttu-
neemmille ihmisille (Korpinen 1998, 13). Kuuskorven (2012, 162) mukaan tällainen avoimena 
palvelualustana toimiva koulu tarjoaa nuorelle luontevan siirtymän lapsuudesta aikuisuuteen ja 
yhteiskunnan täysivaltaiseen jäsenyyteen. Lisääntyvä yhteistyö fyysisen ja kulttuurisen ympä-
ristön kanssa tarjoaa lapselle myös mahdollisuuden osallistua kykyjensä mukaan laajeneviin 
ja monimutkaistuviin toimintakäytäntöihin. Yhteisökeskeisenä oppimisalustana toimiva koulu ja 
oppimistilat, jossa suositaan monipuolisia opiskelumenetelmiä ja työtapoja, tarjoavat luontevan 
mahdollisuuden siirtää perusopetuksessa omaksuttuja taitoja osaksi työ- ja arkielämän valmiuk-
sia. (Kuuskorpi 2012, 162.)

Yhteisöllisesti toimivan koulun oppimistapahtumissa henkiset ja aineelliset resurssit voidaan 
hyödyntää optimaalisesti, kun korkeatasoinen yhteistoiminnallinen oppiminen yhdistetään talo-
udelliseen tehokkuuteen. (Korpinen 1998, 13.) Toiminnan kautta koulun ja ympäröivän yhteisön 
yhteenkuuluvuuden tunne ja me-henki vahvistuvat (Kilpeläinen 2010b, 163). Yksilöllisellä tasol-
la yhteisöllisen oppimisympäristön on koettu vahvistavan oppilaan kyläidentiteettiä, roolia oman 
yhteisönsä jäsenenä. Vastaavalla tavalla koulu yhteisöllisen toimintansa kautta vahvistaa myös 
muiden kyläläisten identiteettiä (Korpinen 1998, 13). Vahvan kyläidentiteetin puolestaan on todet-
tu olevan eräs terveen itsetunnon osatekijä (Antila 2008, 40; Korpinen 1998, 13. ).

Pieni koulu yhteisön henkisenä ja toiminnallisena keskuksena

Nuikkinen kuvailee väitöskirjassaan Koulurakennus ja hyvinvointi  (2009, 126 – 128) teoreettisesti 
hyvän peruskoulun laatukriteerit. Koulun sosiaalisen ympäristön oleellisiksi hyvinvointia luoviksi 
tekijöiksi kuvataan muun muassa yhteistyö opetustyön ja oppilashuollon välillä sekä kodin ja 
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koulun ja koulun ja muun ympäristön välillä. Koulun rooli alueensa sosiaalisten suhteiden luomi-
sessa myös eri-ikäisten asukkaiden kesken nähdään merkittävänä. Sosiaalisilta laatukriteereil-
tään hyvä koulu edistää välittämisen ja myönteisen vuorovaikuttamisen kulttuuria, joka vaikuttaa 
myös turvallisuuteen ja ehkäisee osaltaan syrjäytymistä.

Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän julkaisussa vuodelta 2009 kyläkouluja pidetään merkittävinä 
sosiaalisten ja elinkeinopoliittisten palveluiden tuottajina. Ryhmän mukaan kyläkoulujen kehittä-
minen monipalvelukeskuksiksi johtaisi kyläkoulujen roolin vahvistumiseen ja monipuolisempaan 
palveluntarjontaan kyläläisille. (Kalaoja 2010, 179) Kasvatustieteen tohtori Taina Peltonen eh-
dottaa artikkelissaan (2010, 123), että maaseutua, jossa pienet koulut sijaitsevat usein erillään 
muista kouluista, tulisi oppimisympäristönä kehittää ”oppivan yhteisön” suuntaan. Pieni koulu 
voisi toimia enemmänkin eri-ikäisten ihmisten oppimispaikkana ja yhteisönä. Toimintakulttuuria 
tulisi kehittää entistä avoimemmaksi. ”Oppivassa yhteisössä” esimerkiksi yrittäjyyden opetta-
mista voitaisiin toteuttaa luonnollisella tavalla. Myös kasvatustieteen emeritaprofessori Eira Kor-
pinen kehittäisi maaseudun kouluja toimimaan entistä enemmän yhteisölliseen suuntaan. Hän 
ehdottaa, että koulusta muodostettaisiin palvelu- ja hyvinvointikeskus, joissa voisi toimia myös 
yksityinen palvelujen tuottaja, joka tarpeen tullen voisi tarjota esimerkiksi päivähoitopalvelua. Hä-
nen mielestään koulurakennuksiin tehdyt investoinnit tulisi hyödyntää mahdollisimman hyvin te-
hostamalla tilojen ympärivuotista käyttöä. Koulun kehittämisen lähtökohtana tulisi olla enemmän 
kylän tarpeisiin vastaaminen. Koulutoiminnalla tulisi olla myös kylää kehittävä vaikutus. Korpisen 
mukaan koulut, jotka toimivat kylän henkisinä ja toiminnallisina keskuksina, takaavat paremmin 
myös koulujen säilymisen kylissä. (Korpinen 2010, 21.)

Pienissä kouluissa toimintakulttuuri on usein luontevasti yhteisöllistä niin yhdysluokkaopetuksen 
kuin kyläyhteisön kanssa toimimisen kautta. Kyläkouluja oppimisympäristöinä kuvaavien tutki-
musten (ks. esim. Antila 2008, Kilpeläinen 2010b, Korpinen 2010) perusteella sosiaalisilta laatu-
kriteereiltään hyvä oppimisympäristö on pieniin kouluihin liitettävä ominaispiirre. Vaatimattomasta 
koostaan huolimatta pienellä koululla on hyvät edellytykset toimia oman alueensa monitoimikes-
kuksena, sillä siihen liitettävä toimintakulttuuri on jo totutuilta peruspiirteiltään yhteisöllistä.

Edellä mainituista lähteistä käy ilmi, että haja-asutusalueiden kouluja suunniteltaessa on olen-
naista ottaa huomioon koulun merkitys sitä ympäröivälle asukasyhteisölle. Pieni koulurakennus 
nähdään usein alueensa merkittävänä keskuksena. Tulevaisuuden visio koulusta yhteisöllisenä 
palvelualustana (ks. Kuuskorpi 2012, 162) toteutuu luontevasti pienenkin koulurakennuksen pii-
rissä. Pienen koulun tiloilta on vaadittu perinteisesti taipumista tehokkaaseen päällekkäiskäyt-
töön ja muuntojoustavuutta eri käyttäjäkuntien tarpeisiin. Tämä antaa luontevat puitteet myös 
avoimena toimintakeskuksena toimivan kyläkoulumallin kehittelylle. Koulurakennus, joka kokoaa 
yhteen alueen eri-ikäiset ihmiset, tarjoaa ympäristön lasten ja aikuisten kulttuurin kehittämiselle 
ja eteenpäin välittämiselle, sekä puitteet alueensa yhteisöllisen identiteetin vahvistamiselle.
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3.2.2 Yksilöllisyyttä tukeva oppimisympäristö
Opetussuunnitelman perusteissa linjataan, että oppilaiden yksilöllisten tarpeiden huomioiminen 
sekä ystävällinen ja kiireetön ilmapiiri nähdään tärkeinä oppimista tukevina oppimisympäristön 
ominaisuuksina (OPH 2014, 27). 

Kyläkoulun ilmapiiri tukee oppilaan huomioimista yksilönä. Koulun ilmapiirillä tarkoitetaan koko-
naisvaltaisesti koulun toimintakulttuuria. Risto Kilpeläisen väitöskirjan (2010) mukaan ilmapiiri 
vaikuttaa osaltaan kaikkeen koulussa tapahtuvaan toimintaan (Kilpeläinen 2010b, 99). Kyläkou-
lun ilmapiiri koetaan yleensä kodinomaisen turvalliseksi ja viihtyisäksi ja koulutyypin vahvuutena 
näkyy oppimista ja kasvamista edistävä psyykkinen ja sosiaalinen työskentelyilmapiiri. (Kilpeläi-
nen 2010b, 99.) Opettajat kantavat päävastuun opetus- ja kasvatustehtävästä, mutta pienessä 
koulussa oppilaiden kasvattajina toimivat myös keittäjä, siivooja, talonmies ja koulunkäyntiavus-
tajat. Koska pienissä kouluissa oppilasmäärät ovat riittävän pieniä, opettajien oppilaantuntemus 
on niissä yleensä hyvää ja kaikki tuntevat toisensa yli luokkarajojen. (Kilpeläinen 2010b, 102.) 
Maarika Piispanen korostaa väitöstutkimuksessaan (2008) oppimisympäristön viihtyisyyttä olen-
naisena oppimiseen vaikuttavana tekijänä. Hän ei viittaa viihtymisellä kuitenkaan viihteellisyy-
teen tai viihdykkeisiin vaan viihtyminen tarkoittaa yksilön sisäistä hyvän olon tunnetta. (Piispanen 
2008, 156.)

Pienillä kouluilla on totuttu hyödyntämään oppilaskeskeisiä ja yhteistoiminnallisia työtapoja. Toi-
mintaa ohjaavat opettajien oppilaantuntemukseen perustuvat pedagogiset ratkaisut. Kun opetus-
ryhmään sisältyy useita oppilasmäärältään pieniä vuosiluokkia, on ollut luontevaa, että eri-ikäiset 
oppilaat työskentelevät yksin, pareittain tai usein ryhmissä opettajan ohjaamana opetussuunni-
telmiin perustuvien aiheiden parissa. Pienten koulujen toimintakulttuurille on usein ominaista op-
pilaiden työskentelyn eriyttäminen, joustavat ja yksilölliset opetusjärjestelyt sekä yhteistyö koulun 
ulkopuolisten tahojen kanssa. Monipuoliset työskentelytavat ohjaavat erilaisia ja eri-ikäisiä oppi-
laita opiskelemaan ja saavuttamaan opetussuunnitelman tavoitteet omien kykyjensä mukaisesti. 
Yhdysluokan opettajan rooli onkin usein työskennellä oppilaiden kanssa erilaisissa sosiaalimuo-
doissa ohjaajana ja välillä itsekin oppijana. (Kilpeläinen 2010b, 103.)

Piispanen viittaa väitöstutkimuksessaan (2008, 146) Anu Haapalan (2002) Tulevaisuuskasva-
tus-kirjan toteamukseen, että koulussa opetettavilla asioilla tulisi olla nk. siirtovaikutus yksilön 
elämään. Toisin sanoen, oppilaan opiskelemat asiat tulee liittyä hänen elämänpiiriinsä siltä osin 
kuin hän ikänsä tai oppimistasonsa puolesta niitä pystyy käsittelemään. Korpinen (1998, 10 - 15) 
kuvailee, että kyläkoulujen opetuksessa toteutuu oppiainekeskeisyyden sijasta elämänläheisyys. 
Elämänläheisessä oppimisessa korostuu oppilaan persoonallisuuden kehittymisestä huolehtimi-
nen. Oppilailla on mahdollisuus omaan elämänpiiriinsä kuuluvan ympäristön ja itseään koskevien 
asioiden tutkimiseen. Koulussa ja sen lähiympäristössä tapahtuvat vuorovaikutustilanteet yhtei-
sön muiden jäsenten kanssa vahvistavat oppilaan myönteistä minäkäsitystä ja opettavat hänelle 
itsenäistä toimintaa ja vastuullisuutta. Yhteistoiminta eri-ikäisten ihmisten kanssa syventää lasten 
ja nuorten minäkokemuksia menneisyyteen ja tulevaisuuteen. Korpisen (1998, 13) sanoin: ”Ehy-
en elämän perusta saa vahvat juuret”.
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3.2.3 Lähikoulu osana lapsen elinpiiriä
Kyläkoulujen vahvuutena on usein nähty toiminnan kiinteä suhde lähiympäristöön ja ympäröivään 
yhteisöön. Oppilaan kodin läheisyyteen sijoittuvassa koulussa yhdistyvät luontevasti formaali ja 
informaali oppiminen, kun koulu toimii kiinteänä osana lapsen kokonaisvaltaista elämänpiiriä. 
Koulun tehtävä alueensa sosiaalisten suhteiden luomisessa myös eri-ikäisten asukkaiden kesken  
nähdään merkittävänä (Nuikkinen 2005, 58). Lapsen kehitykselle on tärkeää, että asuinympäristö 
rakentuu tapahtumapaikkojen verkostosta, joka tarjoaa mahdollisuuksia turvalliseen seikkailuun. 
Hyvä asuinympäristö koostuu merkityksellisten ympäristötekijöiden muodostamasta tukiverkos-
tosta. Myös koulu nähdään tärkeänä tukiverkoston osana. (Aura 1997, 74-75.) 

Pienten koulujen lakkauttaminen on johtanut monilla alueilla siihen, että koulua käydään oman 
kyläyhteisön ulkopuolella sijaitsevassa yksikössä, eikä koulu nivoudu samalla tavalla kiinteäksi 
osaksi lapsen fyysisen elinpiirin muodostamaa tukiverkostoa. Toisin kuin kyläkouluissa, asuinpai-
kasta kaukana sijaitsevan koulun kautta lapselle ei tarjoudu luonnollista mahdollisuutta muodos-
taa suhdetta oman kodin ympäristöön eikä kotia ympäröivän yhteisön jäseniin. 

Kouluverkon harveneminen on johtanut koulukuljetusten määrän voimakkaaseen kasvuun 1960-
luvulta lähtien. Esimerkiksi vuoden 2009 tiedon mukaan koulukuljetusedun saavien oppilaiden 
määrä oli lähes neljännes kaikista oppilaista. Koulukyyditysten lisääntyessä matkan pituus ei 
yleensä ole varsinainen ongelma vaan harmia aiheuttaa matkaan käytettävän ajan pituus, kun 
taksi tai linja-auto joutuu kiertämään sivuteitä kuljettaessaan lapsia. Kasvatustieteen tohtori Pel-
tosen mukaan on väärin, että pienen oppilaan päivä kuluu kuljetuksessa istumiseen tai kyydityk-
sen odottamiseen. Myös entinen tasa-arvovaltuutettu Paavo Nikula on ilmaissut huolensa lasten 
pitkistä koulumatkoista ja matkaan käytettävästä ajasta. Peltosen mukaan pienelle lapselle tulisi 
antaa mahdollisuus juurtua omaan kyläänsä ja kouluunsa, koska siten vahvistetaan lapsen omaa 
identiteettiä ja maaseudun arvoa. (Peltonen 2010a, 124 – 126.)

Taina Peltonen (2010a, 121) luettelee kyläkoulujen fyysisen ympäristön vahvuuksiksi koulun lähi-
luonnon sekä ympäristön turvallisuuden ja lapsiystävällisyyden. Kyläkouluissa ympäroivää luon-
toa ja kyläyhteisöä osataan hyödyntää opetuksessa. Peltonen viittaa myös Marketta Kytän (1991, 
Ympäristön yksipuolistumisen psyykkiset vaikutukset) näkemykseen hyvästä kasvuympäristöstä 
lapselle. Kytän mukaan tärkeätä on lapsen henkilökohtaisen tunnesiteen luominen elinympäris-
töön, johon lukeutuu myös koulun piha lähiympäristöineen. Tunnesuhde vaikuttaa lapsen paik-
katunteen muodostumiseen ja sitä kautta myös lapsen identiteetin rakentumiseen. Ihanteellisin 
tilanne on, kun koti ja koulu ympäristöineen (esim. kylä) sulautuvat yhtenäiseksi liikunta- ja leikki-
paikaksi, muodostaen ehyen fyysisen elämänpiirin. (Peltonen 2010a, 121.)
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3.2.4 Kestävän kehityksen vaalija
Hyvän ja kestävän koulurakennuksen tulee palvella käyttäjän tarpeita ja olla terveellinen, turval-
linen ja viihtyisä. Sen tulee toimia esimerkkiratkaisuna kestävän kehityksen vaalimisesta. Koulu-
rakennus on kunnalle sijoitus, jolta odotetaan pitkää ja taloudellista elinkaarta. Lisäksi koulun on 
oltava sosiaalisesti toimiva ja esteettisesti laadukas ympäristö. Vaaditut ominaisuudet täyttyvät, 
kun rakennus tehdään kestävän kehityksen mukaisesti. Kestävän kehityksen ulottuvuudet huo-
mioimalla voidaan saada aikaan ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävä 
oppimisympäristö. (Nuikkinen 2005, 78.)

Pienten koulujen lakkauttamista perustellaan nykyään useimmiten taloudellisilla syillä, mutta toisi-
naan myös rakennuksen sisäilmaongelmat tai muuten huono kunto puoltavat lopettamispäätöstä. 
Monessa tapauksessa opetuksen keskittäminen pienistä yksiköistä isompaan kouluyksikköön on 
kestävän kehityksen mukaista taloudelliselta ja toisinaan myös ekologiselta ja sosiaaliselta kan-
nalta katsottuna. Pieniä kouluja lakkauttamalla kunnalle vapautuu varoja isomman kouluyksikön 
ylläpitämiseen. On myös ekologisempaa tehostaa tilankäyttö nykyaikaisiin energiatehokkaisiin 
tiloihin saman katon alle, kuin ylläpitää oppilasmäärälle ylisuurta ylläpitokustannuksiltaan kallista 
kyläkoulua.

Joissain tapauksissa isompaan kouluun siirtyminen voi olla oppilaille myös sosiaalisesti kestä-
vämpi vaihtoehto. Toisinaan pieni oppilasmäärä voi johtaa oppilaiden väliseen kilpailuun kave-
reista, mikä saattaa aiheuttaa kiusaamista.  Myös sisäiset ristiriidat tiiviissä kyläyhteisössä tai 
riidat koululaisten perheiden välillä voivat hankaloittaa koulun toimintaa heikentämällä haitallisesti 
sen työskentelyilmapiiriä (Kilpeläinen 2010, 98).

Toisaalta pieni koulu voi oikein suunniteltuna olla todella kestävän kehityksen mukainen raken-
nus. Rakennuksen ekologisuuteen voidaan vaikuttaa rakennusmateriaalien valinnoilla ja raken-
neteknisillä ratkaisuilla. Rakentamisessa tulee ensisijaisesti pyrkiä uusiutuvien luonnonvarojen 
käyttöön, esimerkiksi Suomen olosuhteissa puu on ekologisesti kestävä rakennusmateriaali. Ra-
kenne- ja materiaaliratkaisuilla voidaan vaikuttaa rakennuksen elinkaareen. Esimerkiksi tilaele-
menttitekniikan avulla koulurakennuksen kokoa voidaan tarvittaessa pienentää tai kasvattaa ti-
lantarpeen muuttuessa, ja käyttötarpeen loppuessa kokonaan rakennus on siirrettävissä toiseen 
paikkaan. Oikeilla rakenneratkaisuilla ja käyttötarpeeseen soveltuvalla tilojen mitoituksella opti-
moidaan myös rakennuksen lämmityksestä saatu hyöty.

Koulurakennuksia suunniteltaessa on ekologisesti kestävää pyrkiä mahdollisimman tehokkaa-
seen tilojen käyttöön. Kun tilaratkaisut ovat joustavasti muunneltavia, tilat soveltuvat eri käyttäjä-
ryhmille monenlaisiin käyttötarkoituksiin. Pienten koulujen toimintakulttuuriin on jo kansakoulun 
ajoista lähtien kuulunut monipuolinen tilojen päällekkäiskäyttö (esim. luokkahuoneesta voimiste-
lusaliksi, voimistelusalista veistoluokaksi) (Lilius 1982, 126, 127). Perinteisesti koulujen tiloja on 
käytetty myös ympäröivän yhteisön tarpeisiin. Pienellekin oppilasmäärälle suunniteltu rakennus 
voi olla käyttöasteensa puolesta ekologinen, kun se suunnitellaan toimintakeskukseksi, joka pal-
velee myös ympäröivän yhteisön tarpeita.
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Koulurakennuksen sijainti suhteessa luontoon ja rakennettuun ympäristöön tulee harkita ympä-
ristönäkökulmat huomioon ottaen. Koulun sijainti lähellä luontoa voi tarjota hyvät mahdollisuudet 
lasten ympäristökasvatukselle ja vaikuttaa näin toiminnan kautta ekologiseen kestävyyteen. Pie-
ni kyläkoulu luonnon läheisyydessä tarjoaa lapsille hyvän luontosuhteen ja toisaalta lähikoulun 
kautta lapsi syventää suhdettaan myös oman kylän rakennettuun ympäristöön. Kun koulu sijait-
see lähellä kotia, koulumatkat sujuvat päästöttömästi jalan tai pyöräillen. Kyläkoulu maaseudulla 
mahdollistaa lapsen kiintymisen omalle kotiseudulleen ja lisää kylän ympäristön kokemista vaali-
misen arvoisena asiana. (Peltonen 2010a, 118 – 122.)

Tampereen luontokoulu Korento Terälahdessa tukee varhaiskas-
vatuksen ja koulujen luonto- ja ympäristökasvatusta järjestämällä 
lapsille ja nuorille luontokoulupäiviä. Kuvassa ulkoauditorio, josta 
avautuu näkymä luonnonkauniiseen jokimaisemaan. Kuva: Kaisa 
Humppi 201�
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3.3 Kohti oppimisen verkostoa
”Tulevaisuuden koulu on tilallinen jatkumo, joka rajoja läpäisevän pedagogiikan tuella rakentaa 
siltaa opetustilan ja sitä ympäröivän oppimisympäristön välille” (Kuuskorpi 2012, 162).

Oppimisympäristö on laaja käsite, joka saa yhä uusia merkityksiä etenkin oppimismenetelmien ja 
teknologian kehittymisen myötä. Teknologia mahdollistaa samojen oppimissisältöjen saavuttami-
sen hyvinkin paljon toisistaan poikkeavissa fyysisissä oppimisympäristöissä (Korhonen 2015). 

Professori Välijärvi kehittäisi suomalaista koulua verkostomaisempaan suuntaan, mutta kehityk-
sen mahdollistamiseksi olisi kyettävä irrottautumaan mielikuvasta “täyden palvelun” koulusta. Tu-
levaisuudessa ei ehkä enää ole tarkoituksenmukaista keskittää kaikkia oppilaita “täyden palvelun” 
kouluun, jos oppimisympäristöt kehittyvät yhä enemmän virtuaaliseen suuntaan ja opettajan rooli 
muuttuu enemmänkin toiminnan ohjaajaksi. Tulevaisuuden koulussa ei välttämättä tarvitse olla 
tarjolla monenlaisia tiloja yleis- ja aineopetusluokista liikuntahalleihin. Oppiminen on kehittynyt 
yhä enemmän informaaliin suuntaan, jolloin oppiminen tapahtuu epämuodollisissa tilanteissa pe-
rinteisen formaalin kouluopetuksen ulkopuolella (Kuuskorpi 2012, 20). Tulevaisuudessa oppimis-
ta tapahtuu entistä enemmän muualla kuin varsinaisen koulurakennuksen seinien sisällä esim. 
koulun ympäristössä, museoissa, työpaikoilla, kirjastoissa, sekä paikattomasti virtuaaliympäris-
töissä. Aktiivinen yhteistyö koulun ulkopuolisten yhteisöjen ja asiantuntijoiden kanssa nähdään 
tärkeäksi myös uusimmissa opetussuunnitelman perusteissa (OPH 2014, 26).

Kyläkoulumainen oppimispaikka voisi olla myös tulevaisuuden kouluratkaisu. Tulevaisuudessa 
pienet koulut voisivat tehdä yhteistyötä keskenään muodostamalla oppimisen verkoston, jossa 
oppijat voisivat esimerkiksi virtuaalisissa ympäristöissä toteuttaa yhteisiä oppimistilanteita. Pieni 
koulu voisi tarvittaessa hyödyntää isomman koulun tiloja, esim. liikuntasalia. Tulevaisuuden kou-
lurakennuksen keskeisiä teemoja olisivat oppijoiden toimijuutta vahvistava ja yksilölliset oppimis-
tavat huomioiva fyysinen oppimisympäristö sekä yhteisöllisen toiminnan mahdollistavat ja tilojen 
käyttäjien hyvinvointia tukevat tilaratkaisut. Yhteisöllisyyttä toteutettaisiin monella tasolla: koulun 
sisällä, toisten koulujen kesken sekä ympäristön asukkaiden, yritysten ym. toimijoiden kesken. 
Tulevaisuuden pieni koulu ei olisi vain koululaisten oppimispaikka, vaan myös sitä ympäröivän 
alueen yhteinen toimintakeskus, kaikille avoin kylätalo ja elinikäisen oppimisen paikka. Se olisi 
alueensa kulttuuria ylläpitävä ja rikastuttava keskus. Maaseudulla koulu lisäisi alueensa elinvoi-
maisuutta toivottaen myös lapsiperheet tervetulleeksi asettumaan seudulle.
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Oppimisen verkosto
Tulevaisuuden fyysinen oppimisympäristö avautuu yhä 
enemmän koulurakennusten seinien ulkopuolelle. Koulut 
voivat muodostaa muiden alueen toimijoiden kanssa ns. 
oppimisen verkoston, jossa koulut tekevät yhteistyötä kes-
kenään esimerkiksi yhteisiä oppimissisältöjä tuottamalla tai 
toteuttamalla yhteisiä projekteja. Verkostoitumalla alueen 
muiden toimijoiden kanssa hyödynnettään tehokkaasti esi-
merkiksi alueen yrityksiä oppimisen yhteistyökumppanei-
na. Isompi koulu voi tarpeeen tullen tarjota tilojaan pienten 
koulujen käyttöön ja pienet koulut voivat vastaavasti tuottaa 
ison koulun oppilasryhmille oman alueensa osaamiseen, 
luontoon tai kulttuuriin liittyviä teemapäiviä.
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4 Hyvinvointia tukeva koulurakennus
Tulevaisuuden koulun tulee tukea käyttäjiensä hyvinvointia. Kouluhyvinvointi edistää oppimista. 
Ihanteellinen koulu on lähellä oppilasta ja tarjoaa mahdollisuudet oppia omaan oppimistyyliin 
sopivalla tavalla nykyaikaisia oppimismenetelmiä hyödyntäen. Hyvän koulun opettajat ovat am-
mattitaitoisia ja oppimisilmapiiri myönteinen. 

Fyysisillä puitteilla on suuri merkitys kouluviihtyvyyden ja hyvien oppimistulosten toteutumiselle.  
Ihmisen hyvinvointia edistävästä ympäristöstä käytetään termiä restoratiivinen ympäristö. Pienel-
lä koululla on hyvät edellytykset tarjota ihanteelliset puitteet oppimiselle, kun sen suunnittelussa 
on otettu restoratiiviset näkökohdat huomioon.

Sisustusarkkitehti ja kalustemuotoilija Marjut Nousiainen kuvailee kirjassa Restoratiivisen ym-
päristön suunnittelu (2014, 7) restoratiivisen ympäristön olevan ihmisen hyvinvointia tukevaa ja 
henkistä väsymystä vähentävää. Se on ympäristöä, joka parantaa ihmisen tuotteliaisuutta ja aut-
taa palautumaan stressistä. Restoratiivisesta ympäristöä voidaan kuvailla myös termeillä paran-
tava, terapeuttinen, eheyttävä ja elvyttävä ympäristö. Restoratiivisella suunnittelulla tavoitellaan 
terveellistä ja viihtyisää ympäristöä, jossa luonto on monimuotoisesti läsnä; maisemana, kasvei-
na, muotoina, väreinä, valoina, ääninä, materiaaleina ja tuoksuina. Restoratiivinen arkkitehtuuri 
herkistää ihmisen luonnon kokemiselle ja edistää luontoyhteyden muodostumista. (Nousiainen 
2014, 7.)

Koulurakennus vaikuttaa lasten käytökseen ja oppimiseen muotojensa, väriensä, valojensa, ma-
teriaaliensa, akustiikkansa ja luontoyhteytensä kautta (Aura ym. 1997, 81). Nousiainen ennustaa 
kehitys- ja oppimisympäristöjen muotoutuvan entistä restoratiivisempaan ja luonnonläheisem-
pään suuntaan, kun yleinen tietoisuus restoratiivisen ympäristön vaikutuksista ihmiseen kasvaa. 
Luontoyhteyden lapsuudessa on todettu edistävän emotionaalista ja kognitiivista kasvua. Luon-
nolla kehitys- ja oppimisympäristöissä voi olla suotuisa vaikutus myös siellä syntyviin sosiaalisiin 
suhteisiin.  Luontoyhteyden kautta ihmiselle rakentuu kestävä, harmoninen ja kunnioittava suhde 
luontoon. Ihminen, joka kasvaa kokien olevansa osa luontoa, voi tuntea myös sen hyvinvointia tu-
kevan vaikutuksen ja ymmärtää vastuunsa sen säilyttämisessä. Hyvä luontoyhteys luo perustan 
myös kestävän kehityksen mukaisen ajattelun omaksumiselle. (Nousiainen 2014, 21.)

Kouluympäristön tulee olla terveellinen ja turvallinen, hyvinvointia, oppimista ja jaksamista tu-
keva ympäristö. Restoratiivisen oppimisympäristön tunnusmerkkejä ovat usein runsaat puupin-
nat, tiloihin tulviva luonnonvalo, ikkunoista avautuvat luonnonmaisemat ja sisätiloihin sijoitetut 
viherkasvit. Restoratiivinen oppimisympäristö luo tilaa itsensä ilmaisuun kaikkia käyttäjiä tukien ja 
mukautuu joustaen erilaisiin tilanteisiin ja tarpeisiin. Hyvässä oppimisympäristössä on tilaa myös 
luovuudelle ja mielikuvitukselle. (Nousiainen 2014a, 21 – 22.) Restoratiivinen oppimisympäristö 
tarjoaa hyvän kasvun ja kehityksen ympäristön jokaiselle. Seuraavissa kappaleissa tarkastellaan 
restoratiivisen ympäristön osa-alueita tarkemmin.
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4.1 Moniaistinen ympäristö
Restoratiivinen ympäristö tarjoaa virikkeitä aisteille. Näkö-, kuulo-, haju- ja tuntoaistimusten huo-
mioon ottaminen on tärkeää terveellisen ympäristön suunnittelussa. Kaikki neljä aistia vaikuttavat 
ympäristökokemuksen muodostumiseen. Luonnonympäristössä liikuttaessa tarjoutuu virikkeitä 
kaikille aisteille. Samalla tavalla myös rakennetun ympäristön tulisi ruokkia aisteja monipuoli-
sesti. Erilaisista aistiärsykkeistä muodostuu kokonaisuus, johon jokainen aistikokemus vaikuttaa. 
Niinpä yksikin ikävä aistikokemus, kuten huono haju tai akustiikka voi muuttaa kauniinkin tilan 
epämiellyttäväksi. (Nousiainen 2014b, 24.)

Huvipuistot ja leikkipuistot ovat lap-
sille suunniteltuja ympäristöjä. Ne 
ovat monesti runsaasti visuaalisia 
ärsykkeitä ja paljon ääntä sisältäviä 
paikkoja, jotka kuitenkin saattavat 
aiheuttaa joissakin ihmisissä ylivirit-
tyneisyyden aiheuttamaa stressiä. 
Kuva: Kaisa Humppi 201�

Valoläikkä lattiassa voi luoda paikan, joka houkuttelee oleskelemaan, vaikka olisikin aikaansaa-
tu keinovalolla. Jo pelkällä luontoelokuvan katsomisellakin on todettu olevan restoratiivisia vai-
kutuksia aidon luontokokemuksen tapaan. Kuvaa ja ääntä luonnosta voidaan hyödyntää myös 
oppimistiloissa edistämässä viihtyvyyttä ja hyvinvointia. Suomen luontokeskus Haltia. Kuva: Manu 
Humppi 201�
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Nykymaailmassa visuaalisuuden asema on korostunut ja näkökyky on tiedonsaannin kannalta 
merkittävin aisti. Näkö on aktiivinen aisti, jonka avulla muodostetaan tarkka kuva ympäristöstä. 
Kuulo- ja hajuaistit sen sijaan ovat passiivisia, mutta emotionaalisia tuntemuksia herättäviä aiste-
ja. Äänet ja tuoksut aikaansaavat ihmisessä sekä hyviä että ikäviä tunteita herkemmin kuin visu-
aaliset kokemukset. Vaikka tuntoaisti on ihmisen aisteista intiimein, muihin aisteihin verrattuna se 
tuottaa vähiten tietoa ympäristöstä. (Nousiainen 2014b, 24.)

Hyvä oppimistila on käyttäjälleen moniaistinen kokemus, joka luodaan materiaalein, värein, muo-
doin, valoin, äänin ja tuoksuin. Haasteellista oppimistilojen suunnittelulle on, miten poistaa nega-
tiiviset aistiärsykkeet ja lisätä sopivassa määrin positiivisia aistiärsykkeitä. (Nousiainen 2014b, 
24.) On myös otettava huomioon, että temperamentti vaikuttaa oppilaan herkkyyteen kiinnittää 
huomiota ympäristön ärsykkeisiin ja siihen, miten paljon ne häiritsevät hänen oppimistaan. Esi-
merkiksi korkean sensitiivisyyden omaava oppilas on erittäin huomiokykyinen ympäristön tarkkai-
lija, joka on hyvin herkkä ympäristön ääni- tai visuaalisille ärsykkeille. Tällainen oppilas saattaa 
voimakkaan moniaistisessa ympäristössä tulla ylivirittyneeksi, mistä hänelle seuraa stressitila. 
(Keltikangas-Järvinen & Mullola 2014, 44.) Koska oppimistilan käyttäjien tarpeet ovat erilaisia, 
moniaistiseen tilaan tulee sijoittaa sekä virkistäviä positiivisia aistiärsykkeitä että rentouttavia ja 
rauhoittavia elementtejä (Nousiainen 2014b, 37). Terveellisen koulurakennuksen tulee olla ais-
tiergonominen eli ruokkia kaikkia aisteja, mutta toisaalta sen tulee tarjota oppimisympäristö, jossa 
aistiärsykkeiden määrää on tilan muunneltavuuden avulla mahdollista säädellä.

Luonnossa liikkuminen on moni-
aistinen kokemus, joka laskee ih-
misen stressitasoa. Ihanteellinen 
oppimistila tarjoaa luonnonympä-
ristön tapaan sekä virkistäviä että 
rauhoittavia aistiärsykkeitä. 
Kuva: Manu Humppi 201�
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4.2 Oppimisympäristön valaistus
Oikeanlainen valaistus on tärkeä terveellisen ympäristön ominaisuus. Etenkin luonnonvalolla 
on oleellinen merkitys ihmisen hyvinvoinnille ja sen vaikutukset voidaan kokea jopa elvyttävinä. 
(Nousiainen 2014c, 43.) 

Kouluympäristöt ovat hyvää valoa vaativia työskentely-ympäristöjä. Valon vaikutusta oppimisti-
loissa selvittänyt tutkimus on osoittanut luonnonvalolla olevan positiivisia vaikutuksia oppilaiden 
koulusuorituksiin ja käytökseen opetustiloissa. (Sojoudi 2012, 6.) Tutkimukset ovat osoittaneet 
myös luonnonvalon olevan parasta valoa lukemiseen ja edistävän näin oppimista. Ikkunattomissa 
tiloissa työskentelevillä oppilailla on havaittu muun muassa levottomuutta, vihamielisyyttä, epä-
varmuutta, sopeutumattomuutta ja keskittymisvaikeuksia, kun taas oppimistiloissa, jotka saavat 
luonnonvaloa, on havaittu lukuisia positiivisia fysiologisia ja psykologisia vaikutuksia oppilais-
sa. Luonnonvaloisissa tiloissa työskentelevien oppilaiden on havaittu saavan parempia tuloksia 
testeissä kuin ikkunattomassa tai vähäistä luonnonvaloa saavassa tilassa opiskelevat vertailu-
ryhmät. Luonnovalon on todettu vaikuttavan suotuisasti myös oppilaiden kasvuun, näkökykyyn, 
immuunijärjestelmään ja hampaiden terveyteen. (Edwards & Torcellini 2002, 17 – 19, 38.) Valo 
säätelee myös ihmisen sisäistä vuorokausirytmiä, jonka mukaisesti keho vapauttaa elimistöön 
hormoneja, joista eräät parantavat muistia ja toiset keskittymiskykyä. Parhaiten luonnonvalon po-
sitiiviset vaikutukset voidaan saavuttaa, kun ikkunoita on eri kohdissa oppimistilaa ja valoa tulee 
useasta suunnasta. (Sojoudi 2012, 1, 3.)

Suuri ikkunapinta tulvii runsaasti 
luonnonvaloa tilaan. Avautuva mai-
sema ja valoisuus tekevät tilasta 
miellyttävän ja levollisen. Ordrup-
gård-museon laajennus, Tanska. 
Kuva: Manu Humppi 200�
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Oppimistiloissa, joihin ei saada riittävästi luonnonvaloa kannattaa asentaa täyden spektrin valais-
tus, jonka on todettu toimivan positiivisesti luonnonvalon tapaan. Opetustilojen valaistuksen tulisi 
olla tasainen eivätkä valaisimet saa aiheuttaa häikäisyä. Myöskään opetustilan pintamateriaalit 
eivät saa tuottaa häiritseviä heijastuksia. Lattia saisi heijastaa vain 20 – 30% siihen osuvasta 
valosta ja seinien ja kalusteiden heijastavuus voi olla 40 – 50%. Katto sen sijaan saa heijastaa 
runsaastikin valoa tilaan, jopa 90 – 100%. (Sojoudi 2012, 2, 3, 5.)

Kissanmaan koulu Tampereella on tyypillinen esimerkki 1��0-luvun koulusta, jossa rakennusta 
halkovien käytävien päihin on tehty suuret ikkunapinnat tuomaan luonnonvaloa tilaan. Ikkunoista 
tuleva valo ei kuitenkaan ulotu kovin hyvin pitkän käytävän keskiosaan vaan niiltä osin käytävän 
valaistus jää keinovalon varaan. Kuva: Kaisa Humppi 201�
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4.3 Hyvän oppimisympäristön muotokieli
Ympäristö ja arkkitehtuuri vaikuttavat ihmiseen myös muotojen ja mittasuhteiden kautta. Vaiku-
tukset mielialaan ja tilakokemukseen tapahtuvat usein ilman tiedostettua havaintoa. Tila voi muut-
taa ihmisen olotilaa ja käyttäytymistä. Tila voi olla muotokieleltään kutsuva tai luotaantyöntävä. 
Ympäristön vaikutukset ihmiseen voivat tapahtua henkilökohtaisella tasolla, mutta ne voivat olla 
myös kulttuurisia tai universaaleja. Esimerkiksi ihmisvartalosta ja luonnosta johdetulla geometri-
alla ja mittasuhteilla on universaaleja vaikutuksia ihmisiin. (Nousiainen 2014d, 63.)

Hyvinvointia edistävän ympäristön tulisi olla eloisa, mutta toisaalta myös selkeä ja helposti ym-
märrettävä. Ympäristön monimuotoisuus lisää viihtyvyyden tunnetta, joten miellyttävässä ympä-
ristössä on sopivasti katsottavaa. Muotokielessä ei kuitenkaan saa olla liikaa vaihtelua, sillä liika 
virikkeiden määrä tuntuu ahdistavalta. Kuten luonnonympäristössä on tasoeroja, myös rakennet-
tuun ympäristöön voi tuoda eloisuutta tasovaihteluiden avulla lattiassa. Esteettömyysnäkökohdat 
tulee kuitenkin huomioida esimerkiksi ramppien avulla. Vaihtelut huonetilan korkeudessa ovat 
myös tehokkaita ja esteettömiä ratkaisuja. (Nousiainen 2014d, 68.)

Tilassa tulisi pystyä liikkumaan vapaasti, jotta se ei tuota stressiä käyttäjälleen. Tilan tarve on 
kuitenkin subjektiivista, joten monelle suuri ja korkea tila voi tuntua turvattomalta ja liian pieni 
ahdistavalta. Tila voi olla myös sopivan pieni, jolloin se koetaan usein levollisena ja lohdullisena 
turvapaikkana, minne vetäytyä omaan rauhaan. (Nousiainen 2014d, 68.) Koulu esimerkiksi on 
ympäristö, missä toisaalta ollaan aktiivisessa vuorovaikutuksessa toisten kanssa, mutta toisaalta 
välillä tarvitaan myös yksinolon paikkoja. Koulunkäynti muodostaa merkittävän osa-alueen lap-
sen elämästä, ja myös oppimisympäristössä yhdistyvät elämän eri osa-alueet aktiivisen toimin-
nan hetkistä yksin vetäytymisen tarpeeseen (Piispanen 2008, 149).

Liian suoraviivainen, käytävämäinen tila saatetaan kokea ahdistavaksi. Joskus käytäviltä ei voi 
välttyä, mutta niistä voi tehdä mielenkiintoisempia epäsuoruudella, vaihtelevin leveyksin ja sy-
vennyksin. (Nousiainen 2014d, 69.) Myös käytävälle ikkunoista avautuvat näkymät voivat tehdä 
tilakokemuksesta miellyttävämmän. Terveellisin ratkaisu kuitenkin olisi tilojen välinen vuoropuhe-
lu, jolloin käytäviä ei olisi, vaan ne korvattaisiin yhteensulautuvilla tiloilla (Nousiainen 2014d, 69).

Hyvinvointia edistävän kouluarkkitehtuurin tulee olla väreiltään, materiaaleiltaan ja muodoiltaan 
selkeää ja loogista, mikä helpottaa tiloissa liikkumista ja reittivalintojen tekemistä (Nousiainen 
2014d, 70.) Toisto muotokielessä luo rakennetta ja rytmiä ympäristöön, mutta liiallisesti käytettynä 
keinona se koetaan usein epämiellyttäväksi. Toiston määrä arkkitehtuurissa voidaan säätää so-
pivaksi rikkomalla linjoja sekä luomalla eloisuutta ja vaihtelevuutta säännöllisyyteen. (Nousiainen 
2014d, 69.) Värit, materiaalit ja muodot voivat toimia opasteina tilassa liikuttaessa ja viestiä eri 
tilojen luonteesta. Tietty yhtenäinen väri lattiassa saattaa toimia kulkureitin opasteena. Ikkunoista 
avautuvat näkymät voivat auttaa paikantamaan oman sijainnin rakennuksessa ja johdattaa kohti 
määränpäätä. Selkeä ympäristö tukee kokemusta tilanteen hallinnasta. (Nousiainen 2014d, 70).
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Koulun tilojen tulee soveltua eri käyttäjäryhmien tarpeisiin sekä palvelemaan vaihtelevia käyt-
tötarkoituksia. Tilojen tulee olla joustavia, avoimia ja eri tarpeisiin muuntautuvia. Muunneltavat 
oppimistilat tarjoavat mahdollisuuden sekä yhdistellä oppimistiloja että jakaa niitä pienemmik-
si tiloiksi. Joustavat oppimistilat luovat hyvät edellytykset eri oppiaineiden opiskelulle ja niiden 
väliselle yhteistyölle, oppimiselle eri kokoisissa ryhmissä, sekä vaihteleville opetusmetodeille ja 
oppimistyyleille. Oppia voi monella tapaa: liikkumalla, kokeilemalla, tutkimalla, järjestelemällä ja 
vertailemalla, pohtimalla ja arvioimalla. Koska oppilaiden orientoitumisessa on eroja (toiset ovat 
verbaalisesti orientoituneita, toiset visuaalisesti, toiset loogismatemaattisesti jne.), koulun tilojen 
tulee tukea eri tavoin ja eri aistein tapahtuvaa oppimista. (Nuikkinen 2009, 99 – 101.)

Joustavasti muuntuva oppimistila Singaporessa (School of Science and Technology). 
Kuva: “Info Hub” Lumcarol (Oma teos). [CC BY-SA �.0 (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Info_Hub.
JPG#/media/File:Info_Hub.JPG)], lähde: Wikimedia Commons
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4.4 Materiaalivalintojen vaikutukset
Luonnonmateriaalit ovat terveellinen valinta oppimisympäristöön. Monet luonnonmateriaalit tuot-
tavat tilaan moniaistisen kokemuksen pintastruktuurillaan, joka tuntuu miellyttävältä koskettaa, on 
tekstuuriltaan eloisa ja tarjoaa valolle kauniin heijastuspinnan. Luonnonmateriaaleihin liittyy usein 
myös miellyttävä tuoksu ja ääni. Keinotekoisista pinnoista koostuva tila sen sijaan saa aikaan 
usein kylmän ja yksipuolisen aistikokemuksen. (Nousiainen 2014e, 79.)

Luonnonmateriaalit ovat aitoja ja vetoavat tunteisiin. Niistä voi aistia ajan kulun ja historian. Esi-
merkiksi puu on kauniisti vanhentuva materiaali, jonka kiehtovuutta, kokemuksellisuutta ja rehelli-
syyttä ajan patina usein vain lisää. Keinotekoisten materiaalien kohdalla kehitys on yleensä päin-
vastainen; kulunutta betonia, metallia tai muovia ei yleensä koeta kauniiksi eivätkä ne houkuttele 
koskettamaan. (Nousiainen 2014e, 79, 80.)

Restoratiivinen oppimisympäristö on materiaaleiltaan kestävän kehityksen mukainen. Luonnon-
mukaisia materiaaleja hyödyntämällä voidaan säästää luontoa ja saada aikaan työskentely-ym-
päristö, joka syventää tilan käyttäjien suhdetta luontoon. Luonnollisuuden lisäksi ekologisten ma-
teriaalien ominaispiirteitä ovat uusiutuvuus, kierrätettävyys, pitkäikäisyys, runsaus, saatavuus 
läheltä sekä mahdollisimman pieni jalostus-, tuotanto- ja ylläpitotarve. Näiltä ominaisuuksiltaan 
ylivoimaisin luonnonmateriaali Suomessa on kotimainen puumateriaali. (Nousiainen 2014e, 80.)

Lattia, katto ja seinät muodostavat materiaalivalintojen kannalta olennaisimmat pinnat. Pintama-
teriaalien valinnassa tulee kiinnittää huomiota muun muassa materiaalin ekologisuuteen, läm-
pöön, akustisuuteen, kulutuskestävyyteen ja heijastavuuteen. Esimerkiksi lattiamateriaalin va-
linnassa tulisi olla erityisen huolellinen, sillä se on pinta, johon kohdistuu eniten valoa ja johon 
katse suuntautuu eniten. Hyvänä luonnollisena lattiamateriaaleina pidetään esimerkiksi puuta, 
bambua, korkkia ja linoleumia. Märkätiloihin ja kovan kulutuksen tiloihin sopivina restoratiivisina 
materiaalivalintoina pidetään luonnonkivilaattoja ja pinnaltaan hieman struktuurisia keraamisia 
laattoja, jotka ovat sileitä laattoja moniaistisempia. Vaikka keraamisten laattojen valmistus ja kul-
jetus sitovat paljon energiaa, ne ovat kuitenkin kulutusta kestävä materiaalivalinta. Vinyylit, muovit 
ja laminaatit puolestaan ovat keinotekoisia materiaaleja, joita ei pidä käyttää, kun halutaan luoda 
restoratiivista ympäristöä. Pintakäsittelyaineita käytettäessä terveelliseen ympäristöön suositelta-
via valintoja ovat perinteiset luonnon raaka-aineista valmistetut pintakäsittelyaineet, kuten luon-
nonvahat, kalkkimaalit ja savilaastit sekä muut M1-päästöluokituksen (vähäpäästöisin) saaneet 
pintakäsittelyaineet. (Nousiainen 2014e, 80, 81.)
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Puumateriaalin vaikutusta ihmiseen on tutkittu useilla eri tutkimuslaitoksilla, muun muassa Nor-
jassa, Japanissa, Kanadassa ja Itävallassa, erilaisin psykologisin ja fysiologisin testein. Tutkimus-
tulokset ovat osoittaneet, että eri tavoin sisustetut tilat saavat aikaan ihmisessä erilaisia fysiologi-
sia reaktioita. On saatu viitteitä, että puumateriaalin katselu ja puulla sisustetussa tilassa oleskelu 
laskee ihmisen stressitasoa. Puurakenteisten ympäristöjen on todettu rauhoittavan ihmistä, alen-
tavan verenpainetta ja laskevan sydämen sykettä. Tutkimustulosten perusteella puun on todettu 
olevan elpymistä ja terveyttä ylläpitävä materiaali, vaikka vielä ei tarkalleen tiedetäkään, mihin 
kaikki vaikutukset perustuvat. (Wallenius 2014a ja 2014b.)

Suomen luontokeskus Haltia Espoossa on ra-
kennettu kokonaan puusta kellarikerrosta lu-
kuun ottamatta. Vaaleat puupinnat luovat sisä-
tiloihin miellyttävän rauhallisen tunnelman, joka 
yksiaineisuudesta huolimatta ei ole yksitoikkoi-
nen. Kuvat: Kaisa Humppi 201�



��

Puun psykofysiologisia vaikutuksia on tutkittu myös kouluympäristössä. On havaittu, että koko-
puisessa luokkahuoneessa aamuinen stressipiikki laantui sykevariaatiolla mitattuna pian kouluun 
saapumisen jälkeen eikä palannut enää entiselle tasolle. Sen sijaan pinnoiltaan tavanomaisessa 
luokassa elimistön lievä stressitila jatkui koko koulupäivän ajan. Puisessa oppimistilassa koettiin 
myös vähemmän oppilaiden stressin kokemuksia, kuten väsymyksen ja aikaansaamattomuuden 
tunteita. Huoneessa, jossa on runsaasti puupintoja, on fysiologisin mittauksin todettu unen laadun 
parempaa ja stressitilanteesta elpymisen nopeampaa. Puujäljitelmällä sisustetussa huoneessa ei 
vastaavia suotuisia vaikutuksia ole havaittu. (Wallenius 2014a ja 2014b.)

Sairaalat ja kylpylät ovat paikkoja, joissa on perinteisesti pyritty luomaan terveyttä edistävät 
olosuhteet. Luonnonmateriaalien käytöllä voidaan parantaa entisestään käyttäjien elpymistä ja 
terveyttä. 
Yllä: Kuntoutuskeskus Rehab Basel, Sveitsi. Kuvat: Manu Humppi 200�. 
Alla: Valsin kylpylä, Sveitsi.

Kuva: Micha L. Rieser (Oma teos) [CC BY-
SA �.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-
sa/�.0) tai GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.
html)], lähde: Wikimedia Commons

Kuva: Lm-berlin (Oma teos) [GFDL (http://www.
gnu.org/copyleft/fdl.html) or CC BY-SA �.0 (http://
creativecommons.org/licenses/by-sa/�.0)  , lähde: 
Wikimedia Commons
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4.5 Laadukas sisäilmasto
Puhdas ilma on välttämätöntä ihmisen hyvinvoinnille. Nykyään hengitettävän ilman laatua laske-
vat kuitenkin monet seikat. Ulkoilmaa saastuttavat esimerkiksi liikenteen ja teollisuuden päästöt, 
jotka kulkeutuvat myös rakennusten sisäilmaan. Rakennusten sisällä puolestaan rakennus- ja 
sisustusmateriaalien sekä kalusteiden ja esineiden päästöt, puutteellinen siisteys, rakennuksen 
kosteusvauriot sekä vääränlaiset lämpöolot voivat huonontaa sisäilman laatua. Myös ihmisen 
oma toiminta sisätiloissa, kuten ruuanlaitto, kynttilöiden polttaminen ja kemikaalien käyttö vaikut-
tavat. Huoneilmassa voi olla myös terveydelle haitallista radon-säteilyä. (Nousiainen 2014f, 94, 
95.)

Suurin osa ihmisen päivän aikana hengittämästä ilmasta on yleensä sisäilmaa, joten sen vai-
kutukset ihmisen terveyteen ovat merkittävät. Sisäilmassa oleskelu ei saisi aiheuttaa ihmiselle 
terveyshaittoja vaan sen tulisi tukea ihmisen hyvinvointia. Ilman puhtauden lisäksi fysikaaliset 
tekijät, kuten lämpöolot, valaistus, säteily ja melu voivat vaikuttaa ihmisen viihtyvyyteen ja koke-
mukseen sisäilman laadusta. Näistä tekijöistä lämpöoloilla, joihin luetaan ilman ja pintojen läm-
pötilojen lisäksi myös ilman liike ja kosteus, on suurin vaikutus sisäilmaan. Ilman lämpötila vaikut-
taa suoraan ihmisen tilakokemukseen, mutta myös epäpuhtauksien erittymiseen materiaaleista. 
Myös ilman liikkumisen tulee olla oikea suhteessa tilassa vallitsevaan lämpötilaan, sillä vetoisuus 
aiheuttaa epäviihtyvyyttä. (Nousiainen 2014f, 96.)

Sisätilan suhteellinen kosteus vaikuttaa osaltaan ihmisen hyvinvointiin. Liian kuiva ilma lisää hen-
gitysteiden, limakalvojen ja ihon ärsytysoireita, kun taas liian kostea voi haitata ihmisen terveyttä 
aiheuttamalla rakennuksen rakenteiden homehtumista ja mikrobien lisääntymistä hengitysilmas-
sa. (Nousiainen 2014f, 96.)

Puu on oiva materiaali optimaalista sisäilmastoa tavoiteltaessa. Puulla on hyvät lämpöominaisuu-
det, sillä huokoisena materiaalina se johtaa huonosti lämpöä ja tuntuu näin pinnaltaan lämpimältä. 
Puulla on myös hyvä lämmönvarauskyky, joten se pystyy varastoimaan auringon lämpösäteilyä 
tai muuta tilan ylilämpöä ja luovuttamaan sen tilan lämmön laskiessa. Puupintojen sisälämpötilaa 
tasoittavan vaikutuksen aikaansaamiseksi puupinnan paksuus tulee olla vähintään 40 mm. Mas-
siivipuupinnoilla voi olla myös sisäilman kosteutta tasaava vaikutus, sillä se imee ilmasta ihmisen 
aiheuttamaa kosteutta, joka muuten voi tuntua viileämmältä ilmalta. Vastaavasti puupinta myös 
luovuttaa kosteutta ilmaan. Puupinnoilla on siis tilan lämpimyyden tunnetta lisäävä vaikutus, vaik-
ka lämpötila pysyisikin samana. Kun tilan lämpötilaa voidaan laskea viihtyvyydestä tinkimättä, 
säästyy myös energiaa. (Nousiainen 2014f, 97.)

Materiaalivalinnoilla on vaikutusta sisäilman laatuun. Valitsemalla vähäpäästöisiä materiaaleja 
voidaan pitää hengitysilma puhtaampana. Testatut materiaalit on jaettu päästöjensä mukaisesti 
päästöluokkiin M1, M2 ja M3, joista M1 on vähäpäästöisin. Koska puhtaalla ilmalla on suuri mer-
kitys ihmisten hyvinvoinnille, restoratiivisessa ympäristössä tulee pyrkiä ensisijaisesti M1-päästö-
luokkaan kuuluvien materiaalien käyttöön. (Nousiainen 2014f, 98.)

Sisäilman laatua voidaan parantaa myös ilmanvaihtoa tehostamalla. Ilmanvaihdolla voidaan pois-
taa huoneilmasta esimerkiksi materiaalien aiheuttamia epäpuhtauksia sekä kosteutta ja tuoda 
ulkoa raikkaampaa korvausilmaa. Ulko- ja sisäilman välisiin lämpötila- ja paine-eroihin perustuva 
painovoimainen ilmanvaihto on luonnollinen, omavarainen, taloudellinen, äänetön, terveellinen ja 
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pitkäikäinen vaihtoehto rakennusten ilmanvaihtoon. Parhaiten se toimii talvella, kun sisä- ja ulkoil-
man lämpö- ja kosteuserot ovat suurimmillaan. Lämpimällä ja tyynellä kesäsäällä voi ilmanvaihto 
jäädä olemattomaksi, jolloin sitä tulee tehostaa ikkunatuuletuksella. Koneellisessa ilmanvaihdos-
sa ilmavirtaus pystytään pitämään vakiona säästä ja vuodenajasta riippumatta. Ilmanvaihto voi-
daan järjestää joko pelkällä poistoilmanvaihdolla tai sekä tulo- että poistoilmanvaihdon yhdistel-
mällä. Koneellisessa tulo- ja poistoilmanvaihdossa on mahdollista myös suodattaa ja lämmittää 
tuloilmaa ennen sisälle tuontia. (Nousiainen 2014f, 100 - 101.)

Ilmanvaihtomenetelmiä vertailtaessa on havaittu, että koneellisesti ilmastoiduissa rakennuksis-
sa on esiintynyt huonosta sisäilman laadusta johtuvaa oireilua enemmän kuin painovoimaises-
ti ilmastoiduissa rakennuksissa (Nousiainen 2014f, 101). Itä-Suomen yliopistossa vuonna 2010 
tehdyn tutkimuksen mukaan uusissakaan rakennuksissa ei saavuteta koneellisella ilmanvaih-
dolla parempaa ilmanlaatua kuin vanhoissa painovoimaisesti ilmastoiduissa rakennuksissa, jos 
koneellisen ilmastoinnin säädöt ovat tekemättä, laitteen puhallusteho on säädetty alhaiseksi, 
suodattimet vaihdetaan liian harvoin eikä ilmanvaihtokonetta ja koko järjestelmää puhdisteta ko-
konaisuudessaan säännöllisin väliajoin. Tutkimuksen yhteenvedossa todetaan, että koneellinen 
ilmanvaihto voi kuitenkin tuottaa parempaa sisäilmaa tiloihin kuin painovoimainen ilmanvaihto, 
kunhan sitä käytetään ja huolletaan oikein. (Hurme 2010, 54.)

Toimiva ilmanvaihto on nähty tärkeäksi 
koulusuunnittelussa jo 1�00-luvulta lähti-
en. Perinteisesti tilat on tuuletettu avaa-
malla ikkunat välitunnin ajaksi.  
Kuva: Kaisa Humppi 201�
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Kuva alla: Ronald Lu & Partners, 2010. [CC BY �.0 (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ronald_Lu_
%2�_Partners_Green_Wall.jpg#/media/File:Ronald_Lu_%2�_Partners_Green_Wall.jpg)], lähde: Wikime-
dia Commons

Myös viherkasvien avulla voidaan parantaa 
oppimisympäristön sisäilman laatua. Kasvit 
poistavat huoneilmasta esimerkiksi raken-
nusmateriaaleissa ja kalusteissa käytettäviä 
myrkyllisiä kemiallisia aineita. Huonekasveil-
la on todettu olevan myös positiivisia vaiku-
tuksia tilan kosteuden ja lämpötilan säätelyyn 
ja pölyyntymiseen. (Nousiainen 201�f, ��.)

Kuva vasemmalla: M. Rehemtulla (QUIO Media 
Group) 2011. [CC BY-SA 2.0 (http://www.flickr.
com/photos/quoimedia/��0�������/in/set-
�21���2���0����21/)]    
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4.6 Luontoyhteys hyvinvoinnin tukena
Ikkunat yhdistävät sisä- ja ulkotilan toisiinsa. Niiden kautta maisema liittyy osaksi rakennuksen 
sisustusta. Ikkunoiden kautta virtaa luonnonvaloa ja ulos katsomalla välittyy tieto ajasta, paikasta 
ja vallitsevasta säästä. Sillä näkyykö metsästä rakennettua ympäristöä vai luonnonympäristöä on 
todettu olevan vaikutusta ihmisen stressin säätelykykyyn. Luontonäkymän katselun on todettu 
vaikuttavan myönteisesti ihmisen mielialaan ja keskittymiskykyyn sekä vähentävän stressiä ja ne-
gatiivisia tunteita, kuten pelkoa, ahdistusta, vihaa ja surua. Luontonäkymän katselulla on mitattu 
olevan ihmiseen myös fyysisiä vaikutuksia, jotka ilmenevät esimerkiksi positiivisina muutoksina 
verenpaineessa, sydämen lyöntitiheydessä ja lihasjännityksissä. Jo pelkkä luontokuvan katselu 
tai luonnon tuominen sisätiloihin kasveina ja luonnonmateriaaleina vaikuttaa positiivisesti ihmisen 
hyvinvointiin. Myös nykyteknologian mahdollistamat virtuaaliset luontoympäristöt voivat tarjota 
elvyttävän kokemuksen aidon luontoyhteyden puuttuessa. (Nousiainen 2014g, 106, 108.) 

Tutkittaessa luonnon roolia työpaikoilla on havaittu, että työpaikan ikkunoista avautuva luontonä-
kymä voi lisätä työntekijöiden tehokkuutta, työtyytyväisyyttä ja tuottavuutta (Nousiainen 2014g, 
107). Samansuuntaisia vaikutuksia lienee myös oppimistiloihin avautuvilla luontonäkymillä. Muun 
muassa eräiden yhdysvaltalaisten tutkijoiden arvion mukaan jo pelkkä satunnainen katselu ope-
tustilan ikkunasta puita ja nurmikkoa kasvavaan näkymään voi vaikuttaa oppilaaseen siten, että 
hän hallitsee paremmin käytöstään ja kykenee paremmin päämäärätietoiseen työskentelyyn 
(Taylor ym. 2001, 13). 

Luontoyhteyttä kannattaa siis vahvistaa oppimistiloissa monin keinoin. Vaikka ikkunasta ei luon-
nonmaisemia avautuisikaan, voi yhteyttä luontoon luoda huonekasveilla ja käyttämällä tilan pin-
noilla luonnonmateriaaleja. Fyysinen oppimisympäristö, jonka suunnittelussa myös luontoyh-
teyden vaaliminen on otettu huomioon, voi edistää kouluviihtyvyyttä ja luoda ympäristön hyville 
oppimistuloksille.

Munkegårdin koulu, Tanska. Näkymät koulun tiloista sisäpihalle sekä viherkasvit sisätiloissa yllä-
pitävät oppilaiden luontoyhteyttä. Kuva: Manu Humppi 200�



TULEVAISUUDEN 
KOULU

KYLÄKOULU

TULEVAISUUDEN KYLÄKOULU

- aktiivinen oppija oppimisensa subjektina 

- yksilöllinen oppiminen

- informaali oppiminen

-yhteisöllinen oppiminen

- vuorovaikutteinen työskentely

- joustavat ja muunneltavat tilat

- kouluhyvinvointi

- liikkuvat oppijat

- oppimisen ilo

- toiminnalliset työtavat

-tilojen päällekkäiskäyttö

- tieto- ja viestintäteknologian hyödyntäminen

- virtuaaliset oppimisympäristöt

- yhteisölliset palvelut kasvatus- ja opetuspalvelujen rinnalla

- yhteisöllisyys

- formaalin ja informaalin oppimisen yhdistäminen

- paikallisuus

- harrastuspaikka

- yhdysluokkaopetus

- kyläidentiteetin vahvistaja

- joustavat ja yksilölliset opetusjärjestelyt

- yhteistoiminta kyläyhteisön ym. sidosryhmien kanssa

- luonnonläheisyys
- tilojen päällekkäiskäyttö

- kodinomainen turvallinen ja viihtyisä ilmapiiri

- lähikoulu

- elämänläheisyys opetuksessa

- monitoimitalo

- oppiva yhteisö

- virtuaalisten oppimisympäristöjen hyödyntäminen

- paikasta riippumaton oppiminen

- lähikoulu

- restoratiivinen oppimisympäristö

- siirrettävä ja muunneltava rakennus

- tilojen muunneltavuus

- oppimisen verkostot

- toimintakeskus

- paikallisidentiteetin vahvistaja

- puitteet oppijoiden toimijuuden vahvistamiselle

- kestävän kehityksen vaalija

- avoin kylätalo

- harrastuspaikka

- yhteisöllisyyden vahvistaja

- lähiliikuntapaikka

- pieni

- pieni

TULEVAISUUDEN KOULU + KYLÄKOULU = TULEVAISUUDEN KYLÄKOULU
��



��

5 Tulevaisuuden kyläkoulu – uusi koulukonsepti
Pienet koulut ovat koulurakentamisen historiaa, mutta mielestäni tiloiltaan monikäyttöinen, uudet 
oppimistyylit mahdollistava ja yhteisöllisyyttä vahvistava pieni koulu voi olla myös tulevaisuuden 
kouluratkaisu.

Olen laatinut tulevaisuuden oppimisympäristöjä ja pieniä kouluja koskevien tutkimustulosten 
pohjalta suunnitelman tulevaisuuden kyläkoulukonseptista. Oppimiskulttuurin muutos, tieto- ja 
viestintäteknologian kehittyminen sekä ymmärrys kestävän kehityksen tärkeydestä mahdollistaa 
kyläkoulun kaltaisen paikallisuutta vahvistavan tulevaisuuden kouluympäristön. Uudenlainen op-
pimisympäristö puolestaan luo puitteet kotia lähellä tapahtuvalle paikkaan sitoutumattomalle op-
pimiselle, joka voi jatkua läpi elämän.

5.1 Kyläkoulukonseptin tavoitteet
Kyläkoulukonseptin tavoitteena on toimia lähikouluna harvaan asutulla alueella muodostaen sa-
malla koko kyläyhteisöä palvelevan toimintakeskuksen. Tavoitteena on myös kestävää kehitystä 
tukeva rakennusratkaisu, jossa käyttäjien hyvinvointiin ja viihtyvyyteen on panostettu. Tarkennan 
tavoitteiden sisältöä seuraavissa neljässä alaluvussa.

5.1.1 Pieni lähikoulu tulevaisuuden oppimisympäristönä
Hyvän oppimisympäristön tulisi olla tulevaisuuden koulurakentamisen ensisijainen tavoite ja sen 
pitäisi olla kaikkien ulottuvilla. Tulevaisuuden kyläkoulu on lähikoulu haja-asutusalueiden lapsille. 
Tieto- ja viestintäteknologian hyödyntäminen jokapäiväisessä opetuksessa avaa yhä monipuoli-
sempia oppimisympäristöjä ja oppimisisältöjä, jotka ovat hyödynnettävissä missä tahansa, pai-
kasta riiippumatta. Tulevaisuuden koulussa oppilas on aktiivinen oppimissisältöjen etsijä, tuottaja 
ja prosessoija samalla kun opettajan rooli muuttuu enemmän oppimistoiminnan ohjaajaksi ja tu-
kijaksi. Tulevaisuuden koulun oppimistilojen suunnittelun lähtökohtina ovat fyysisen oppimisym-
päristön viihtyisyys ja muunneltavuus sekä vuorovaikutuksen ja yksilöllisten oppimismenetelmien 
tukeminen. Päästäkseen monipuolisten oppimissisältöjen pariin haja-asutusalueiden lasten ei 
enää tulevaisuudessa tarvitse matkustaa kauaksi kotoa vaan kehittyvä tieto- ja viestintäteknolo-
gia tuo oppimissisällöt suoraan oppijoille. Tulevaisuuden kyläkoulu on paikka jonne kyläyhteisön 
koululaiset kerääntyvät oppimaan yksilöllisesti yhdessä toisten kanssa.

5.1.2 Kyläyhteisöä palveleva toimintakeskus
Tulevaisuuden kyläkoulu on kyläyhteisön monitoimikeskus, kaikille avoin kylätalo. Koululaisten 
lisäksi alueen asukkaat voivat tulla kouluun oppimaan ja harrastamaan. Rakennus tarjoaa puit-
teet kyläyhteisön kokoontumisille harrastusten, yhdistystoiminnan, kulttuuritoiminnan ja juhlien 
merkeissä. Pienten tilojen muuntuminen monenlaiseen käyttöön edellyttää, että rakennuksen ti-
loja voi helposti yhdistellä ja rajata tarpeen mukaan ovien, siirtoseinien, sermien ja siirreltävien 
kalusteiden avulla. Tilojen kalustus on muunneltavissa sekä koululaisten yksilöllisten oppimista-
pojen että muiden käyttäjäryhmien tarpeiden mukaisesti. Myös koulun ulkotilojen tulee soveltua 
monipuoliseen käyttöön. Koulun pihan jäsentely esimerkiksi terassein, portain ja oleskelupaikoin 
luo puitteet koulutoiminnan lisäksi järjestettävälle toiminnalle, kuten vapaa-ajan oleskelulle ja ul-
koilmatapahtumille.
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5.1.3 Kestävää kehitystä tukeva oppimisympäristö
Jotta kyläkoulu voisi toimia toteutuskelpoisena vaihtoehtona opetuksen keskittämiselle laajalta 
alueelta isoihin koulukeskuksiin, sen tulisi olla taloudellisesti houkutteleva ja kuntalaisia laajem-
min palveleva rakennusratkaisu. Taloudellisten resurssien puute vaivaa ainakin nykyhetken kou-
lurakentamista, joten on oletettavaa, että ollakseen toteuttamiskelpoinen kyläkoulun tulee olla 
myös taloudellisesti järkevä hankinta. Ollakseen kunnalle taloudellisesti kestävä investointi, tule-
vaisuuden kyläkoulu tehdään tilaelementeistä. Siirtokelpoinen tilaelementtikoulu on valmis tuote, 
joka on muokattavissa käyttäjien tarpeiden mukaiseksi. Myöhemminkin tilantarpeen muuttuessa 
tilaelementtejä voidaan käytännöllisesti lisätä tai vähentää. Jos rakennuksen käyttötarve loppuu, 
se on mahdollista toimittaa uuteen paikkaan. Tulevaisuuden kyläkoulu on näin sekä taloudellises-
ti että ekologisesti kestävän kehityksen mukainen kouluratkaisu.

Tilaelementtikouluja käytetään nykyään yleensä väliaikaisina väistötiloina tai tilapäisratkaisuina 
koulujen tilanpuutteeseen. Siirtokelpoinen rakennus voi kuitenkin pysyvän arkkitehtuurin tavoin 
tuottaa merkityksiä sekä tunnistettavia ja identiteetiltään vahvoja ympäristöjä (Jokimäki 2009, 
34). Tulevaisuuden kyläkoulu on suunniteltu rakennukseksi, joka vahvistaa paikallista identiteettiä 
ja toimii yhteisönsä omaleimaisena toimintakeskuksena. Kyläkoulu tukee vuorovaikutusta tarjo-
amalla erilaisia kohtaamisen ja kokoontumisen paikkoja sekä sisä- että ulkotiloissa. Erilaisia ihmi-
siä yhteen kokoava rakennus tukee näin myös alueensa sosiaalista ja kulttuurista kestävyyttä.

Siirrettävyyden lisäksi tulevaisuuden kyläkoulu on ekologisesti kestävän kehityksen mukainen 
myös materiaaleiltaan. Ulko- ja sisätiloissa käytetään pääasiallisesti luonnonmateriaaleja, joista 
enimmäkseen kotimaista puuta niin rungossa kuin verhouksissakin. 

5.1.4 Käyttäjien hyvinvointia tukeva arkkitehtuuri
Tulevaisuuden kyläkoulun tulee olla terveellinen ja turvallinen, käyttäjän hyvinvointia tukeva ra-
kennus. Lapset viettävät koulussa merkittävän osan päivästään, joten oppimisympäristöllä on 
keskeinen rooli kasvun ja kehityksen ympäristönä. Hyvän oppimisympäristön suunnittelussa kiin-
nitetään huomiota oppimisympäristön tarjoamiin aistiärsykkeisiin, riittävään valaistukseen, eloi-
saan, mutta selkeään muotokieleen, terveellisiin ja miellyttäviin materiaalivalintoihin, sisäilmaston 
laatuun, huonetilojen akustiikkaan sekä arkkitehtuurin kautta syntyvään luontoyhteyteen. Hyvin-
vointia tukeva restoratiivinen oppimisympäristö luo edulliset olosuhteet koulussa viihtymiselle ja 
tätä kautta myös paremmille oppimistuloksille.
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5.2 Rakentamisratkaisuna tilaelementtijärjestelmä
Olen valinnut kyläkoulukonseptin rakentamisratkaisuksi tilaelementtijärjestelmän. Siirrettävä ja 
muunneltava koulurakennus joustaa, jos tilantarve muuttuu.

5.2.1 Koottava koulu
Tulevaisuuden kyläkoulu on siirrettävä ja muunneltava rakennus. Rakenneratkaisultaan se pe-
rustuu tilaelementtijärjestelmään, joten koulurakennuksen elementit ovat itsenäisiä tehtaalla val-
mistettuja valmiin rakennuksen lohkoja. Tilaelementit sisältävät valmiin lattian, seinät ja katon 
sekä ikkunat, ovet, kiintokalusteet ja LVIS-asennukset. 

Tilaelementtitekniikan käytön etuja ovat pitkälle viety esivalmistusaste ja asennuksen nopeus, 
mitkä takaavat myös paremman rakennusaikaisen kosteudenhallinnan (Tolppanen ym. 2013, 
110). Tilaelementtijärjestelmä on ratkaisuna myös kestävän kehityksen mukainen, sillä element-
tejä on mahdollista lisätä tai vähentää käyttötarpeen mukaan ja tarvittaessa rakennus on siirret-
tävissä osina kokonaan uuteen paikkaan. Järjestelmä mahdollistaa myös uusien tilaelementtien 
vaihtamisen rakennukseen esimerkiksi vaurioituneiden osien tilalle.

5.2.2 Tilaelementtitekniikan suunnittelulle asettamat reunaehdot
Tilaelementtien käytön edellytyksenä on, että elementtien valmistusmitat huomioidaan tilaratkai-
sujen suunnittelussa. Tilaelementit puolestaan on suunniteltava noudattamaan kuljetusta koske-
via rajoituksia. Vapaat kuljetuksen mittarajat tai normaaliliikenteelle sallitut massat ylittävät kulje-
tukset tarvitsevat erikoiskuljetusluvan, joka sallii kuljetuksen tietyllä reitillä tai ennalta määritellyllä 
reitistöllä. Normaaliliikenteeksi katsottavan kuljetuksen enimmäisleveys on 2,6 metriä, -korkeus 
4,2 metriä ja -pituus ajoneuvosta riippuen 12 – 25,25 metriä. Erikoiskuljetuslupa tarvitaan, kun 
kuljetuksen leveys on enemmän kuin 4 metriä tai sen korkeus on yli 4,4 metriä. Vapaan erikoiskul-
jetuksen pituus vaihtelee ajoneuvosta riippuen 12 – 30 metriin, mutta erikoisluvalla tätäkin pidem-
mät kuljetukset voidaan sallia. Tiehallinto ylläpitää reititystä, jolla enintään 7 x 7 metrin kuljetuksia 
on mahdollista kuljettaa esteettä. Koska rekan lavetin korkeus on noin metri, joustavasti paikasta 
toiseen siirrettävän tilaelementin maksimikorkeudeksi jää tällöin kuusi metriä. (Tolppanen ym. 
2013, 48, 49.)

Tilaelementille soveltuvien mittojen lisäksi elementtien suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota 
rakenteiden kuljetuksen ja asennuksen aikaiseen jäykkyyteen sekä elementtien valmiiden sisä-
pintojen sääsuojaukseen (Tolppanen ym. 2013, 49). CLT-levyistä rakennettaessa aukotuksen te-
kemisestä syntyneet hukkapalat voidaan hyödyntää rakenteen tukena elementtien noston aikana 
(Brännare 2012, 22).
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5.3 Rakennusmateriaalina CLT-levy
Tilaelementit rakennetaan CLT-massiivipuulevystä (CLT = cross laminated timber). CLT-levy-
rakenne koostuu kolmesta, viidestä, seitsemästä tai useammasta eri vahvuisesta kerroksesta, 
jotka on liimattu yhteen formaldehydittömällä ympäristöystävällisellä liimalla. Ristiinlaminoinnin 
ansiosta CLT-levy on luja ja muotonsapitävä materiaali, jonka painuminen ja kosteuseläminen 
rakenteessa on vähäistä. (Tolppanen ym. 2013, 44.)

Suomessa CLT-tuotteita on vuodesta 2014 lähtien valmistanut CrossLam Oy Kuhmossa. Tehtaan 
3-11-kerroksiset ristiinliimatut puulevyt valmistetaan pohjois-suomalaisesta kuusesta ja männystä 
ja ovat kooltaan maksimissaan 3,2 x 12m. Käytetty puumateriaali soveltuu myös näkyviksi jäävi-
en elementtien valmistukseen. (Oy Crosslam Kuhmo Ltd.)

CLT-levyn suuren levykoon ansiosta rakentaminen on nopeaa. Lisäksi levyjen välisten puskulii-
tosten määrä saadaan minimoitua, jolloin myös rakenteen ilmatiiviys paranee. Koska CLT-levy 
toimii sekä kantavana että jäykistävänä rakenteena, erillistä jäykistävää rakennetta ei tarvita. 
CLT-levyn lamellien syrjäliimauksen ansiosta myöskään erilliselle ilman- ja höyrynsulkukerrok-
selle ei ole tarvetta. CLT-levy toimii myös lämmöneristyksen osana, jolloin lämmöneristekerros 
voidaan tehdä muita runkotyyppejä jonkin verran ohuemmaksi. (Tolppanen ym. 2013, 44.)

CLT-massiivipuulevyn leikkauspintaa. 
Kuva: Kaisa Humppi 201�
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Ulkoseinärakenteisiin käytettävä CLT-levy koostuu tavallisimmin kolmesta tai viidestä lamelliker-
roksesta. Lämmöneriste asennetaan levyn ulkopintaan. Sisätiloissa CLT-levyn puupinta voidaan 
jättää joko näkyviin tai peittää suojalevytyksellä. Sähköjohtoja ja muita asennuksia varten voi-
daan joko tehdä koolaten asennustila tai jyrsiä urat sähköjohdoille ja kolot sähkörasioille suoraan 
CLT-levyyn. (Tolppanen ym. 2013, 45.)

Massiivipuista CLT:tä on helppo työstää. Luja ja tiivis levyrakenne mahdollistaa joustavan auko-
tuksen toteuttamisen ja CNC-koneella työstettäessä monimutkaisetkin kuviot ovat mahdollisia. 
CLT-levyn pinnan työstömahdollisuuksia ovat myös esimerkiksi kuviointi, profilointi, hiominen, 
leikkaaminen ja värjääminen. (Tolppanen ym. 2013, 45, Oy Crosslam Kuhmo Ltd.)

CLT-levyn käyttö rakentamisessa on kestävän kehityksen mukainen valinta, sillä materiaaliksi 
on mahdollista valita kotimainen, helposti uusiutuva ja kestävästi kasvatettu metsäpuu. CLT:n 
valmistus tuottaa merkittävästi vähemmän kasvihuonekaasuja kuin betonin ja teräksen valmistus. 
Massiivipuun käytön etuna on myös alhainen lämmönjohtavuus. Tämän lisäksi CLT:n energia-
tehokkuutta lisää levyjen valmistukseen käytettävien havupuiden hyvä lämmönvarastointikyky. 
(CrossLam.)

CLT-levyn valmistusprosessi minimoi hukkaan joutuvan puuaineksen määrän, sillä ristiinliimaa-
minen vähentää merkittävästi tai jopa mitätöi yksittäisten lankkujen vajavuuksista johtuvat epä-
mieluisat vaikutukset. Yksittäisen puun virheet eivät pääse vaikuttamaan liiaksi lopputulokseen, 
kun elementin lujuus syntyy usean eri lankun yhteisestä voimasta. (CrossLam.) CLT-levyn työs-
tövaiheessa syntyvät hukkapalat on mahdollista hyödyntää aukkojen tukirakenteina rakennuksen 
pystytysvaiheessa. Työstöhukan palaset soveltuvat käytettäväksi myös väliseininä, porrastasan-

CLT-massiivipuulevy mahdollistaa vapaa-
muotoisen aukotuksen. Kuvassa sisäänkäyn-
ti Suomen luontokeskus Haltian näyttelytiloi-
hin. Kuva: Kaisa Humppi 201�

Hukkapaloista valmistettuja tasoja.
Kuva: Denna Jones, 200�. [CC BY 2.0 (https://
www.flickr.com/photos/dennajones/2336602734)]
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teina, askelmina, tasoina, hyllyinä tai niistä voi tehdä esimerkiksi kalusteita. (Brännare 2012, 
22) Puujäämän voi hyödyntää myös energiajätteenä polttamalla. (Puurakentajat.fi) Kotimaassa 
valmistettattavan CLT:n kuljetuksesta syntyvät hiilipäästöt jäävät vähäisiksi kun materiaalit tulevat 
läheltä.

CLT-levyn käyttö oppimistiloissa tukee restoratiivisen tilasuunnittelun tavoitteita, sillä massiivi-
puun käytöllä opetustilojen pinnoissa on todettu olevan positiiviset psykofysiologiset vaikutukset 
oppilaiden kehon stressinsäätelyyn (Wallenius 2014a ja 2014b). Puupinta parantaa myös sisäil-
maston laatua varastoimalla ja luovuttamalla sekä lämpöä että kosteutta (Nousiainen 2014f, 97). 
CLT-levyn puupinta on moniaistinen kokemus. Massiivipuu on miellyttävä ja lämmin koskettaa. 
Heijastuspinnaltaan se on kaunis ja tekstuuriltaan luonnollinen ja eloisa.

Bioenergy Research & Demonstration Facility, The University of Bri-
tish Columbia. 
Kuva: Don Erhardt, 2012. [CC BY-NC 2.0 (https://www.flickr.com/photos/
brdf/���1�����2)]
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5.4 Kaksi tilaelementtityyppiä
Tulevaisuuden kyläkoulukonsepti rakentuu kahdesta tilaelementtityypistä (tyyppi 1 ja tyyppi 2). 
Tyypin 1 rungon pohjan mitat ovat 8000 mm x 3000 mm ja tyypin 2 vastaavat mitat 6000 mm x 
3000 mm. Tilaelementtien harjakorkeudet ja katon kaltevuus ovat yhteneväiset. Elementit valmis-
tetaan tehdasolosuhteissa valmiiksi rakennuksen lohkoiksi, joita yhdistelemällä koulurakennus 
voidaan koota nopeasti. Tilaelementtien aukotus, väliseinien paikat, sisä- ja ulkoverhousmate-
riaalit sekä vesikattomateriaalit vaihtelevat rakennuskohtaisesti. Rakennuksen työmaavaihe on 
nopea, sillä tilaelementteihin asennetaan jo tehtaalla ikkunat, ovet, kiintokalusteet ja LVIS-asen-
nukset. 

Tilaelementit on suunniteltu siten, että ne on mahdollista yhdistää toisiinsa joko vieretysten tai 
vastakkain. Tilaelementtityyppejä sekä niiden sijoittelua ja määrää vaihtelemalla voidaan luoda 
yksilöllisiä koulurakennusvariaatioita. Eri kokoisten tilaelementtien avulla voidaan aikaansaada 
vaihtelua koulurakennuksen massaan ja toteuttaa joustavia tiloja, jotka ovat myös tilankäytön 
kannalta tehokkaita. 

TYYPPI 1 TYYPPI 2

Tilaelementti tyyppi 1 on pitkältä sivultaan 2000 mm tyyppiä 2 pidempi.
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TILAELEMENTTITYYPPIEN YHDISTELYVAIHTOEHTOJA

Tyypin 1 tilaelementit vastakkain Tyypin 1 tilaelementit vierekkäin

Tyypin 2 tilaelementit vastakkain Tyypin 2 tilaelementit vierekkäin

Tyypin 1 ja 2 tilaelementit vastakkain Tyypin 1 ja 2 tilaelementit vierekkäin



��

Pohjakaavioesimerkkejä 
tilaelementtien yhdistelystä 
rakennukseksi.
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5.4.1 Runkona CLT-levy
Suunnittelemieni tilaelementtien rungon muodostavat CLT-levystä valmistetut ulkoseinät, ylä- ja 
alapohja. Sen lisäksi, että CLT-levy muodostaa kantavan ja jäykistävän rakenteen tilaelementtei-
hin, se toimii myös sisäpintamateriaalina, joka on mahdollista jättää näkyviin seinissä ja katoissa. 
Erillistä ilman- ja höyrynsulkukerrosta ei rakenteissa tarvita, sillä CLT-levyn lamellit on syrjälii-
mattu ja levy toimii sellaisenaan riittävänä ilman- ja höyrynsulkuna. Ulkoseinien, ylä- ja alapoh-
jan lämmöneristeeksi riittää muita runkotyyppejä ohuempi kerros, sillä massiivipuinen levy toimii 
omalta osaltaan myös lämmöneristeenä.

Tällä hetkellä saatavilla olevan CLT-levyn maksimileveys on 3200 mm. Koska tilaelementin sei-
nissä käytettävän levyn korkeus ylittää paikoin saatavilla olevan CLT:n maksimileveyden, levyt 
asennetaan seiniin pystyliitoksin.

CLT-runkoinen tilaelementti on kierrätettävissä uuteen kohteeseen joko sellaisenaan tai pelkkänä 
runkona, jos tilaelementin uloimmat kerrokset koetaan tarpeelliseksi uusia.

Tilaelementin kantava rakenne on CLT-massiivipuulevyä. Ulkoseinien sekä ylä- ja alapohjan 
lämmöneristeet asennetaan levyn ulkopinnalle. 
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5.4.2 Seinä-, yläpohja- ja alapohjarakenteet

Ulkoseinät

Ulkoseinien kantava rakenne on 100 mm paksuista laadultaan pintaverhoukseen sopivaa CLT-le-
vyä. Levy voidaan jättää sisätiloissa näkyviin tai peittää suojalevytyksellä. CLT:n ulkopintaan kiin-
nitetään eristeeksi puukuituvillalevy. Koska massiivipuinen CLT-levy on materiaalina ilman koste-
utta tasaava, on luontevaa, että eristemateriaaliksikin valitaan hygroskooppinen puukuitueriste. 
Näin saadaan aikaan toiminnaltaan yhdenmukainen rakenne, joka imee huoneilmasta ylimää-
räistä kosteutta ja vastaavasti myös luovuttaa sitä uudestaan ilman kuivuttua. Lämmöneristeet 
asennetaan CLT-levyyn kiinnitetyn ristikoolauksen avulla.

Eristekerroksen päälle asennetaan tuulensuojalevyksi säänkestävä puukuitulevy. Levy kiinnite-
tään lämmöneristeen koolaukseen, johon myös ulkoverhouksen koolaus kiinnitetään tuulensuo-
jan läpi ruuvaamalla. Ulkoverhous määritellään rakennuskohtaisesti.

CLT-seinien nurkat kiinnitetään toisiinsa siten, että toinen CLT-levyistä lovetaan ja levyt kiinni-
tetään toisiinsa ruuvaamalla. Näin saadaan lämpöteknisesti parempi ratkaisu kuin esimerkiksi 
suorilla puskusaumoilla. (Brännare 2012, 43.)

Väliseinät

Väliseinät ovat 100 mm paksuista laadultaan pintaverhoukseen sopivaa CLT-levyä, jotka materi-
aalinsa ansiosta toimivat myös rakenteita kannattelevina ja jäykistävinä elementteinä. Väliseinien 
materiaali voidaan jättää näkyviin tai peittää suojalevytyksellä.

Yläpohja

Yläpohjarakenteen kantava osa on 120 mm paksuista CLT-levyä, joka asennetaan rakenteen 
alapintaan. Seinän ja yläpohjan CLT-levyjen väliin asennetaan saumanauhat ja levyt kiinnite-
tään yhteen ruuveilla. Yläpohjarakenteessa ei tarvita erillistä höyrynsulkua, sillä katon rakenne on 
ulospäin diffuusioavoin. Yläpohjan lämmöneristys tehdään puhallettavalla puukuituvillalla, jonka 
päälle asennetaan tuulensuojalevyksi säänkestävä puukuitulevy. Vesikatteen alle tulevan lau-
doituksen ja tuulensuojalevyn väliin jätetään 100 mm tuuletusväli. Vesikate toteutetaan valitun 
katemateriaalin mukaisesti. Räystäiden pituus määritellään rakennuskohtaisesti.

Alapohja

Tilaelementin alapohjan kantava rakenne on 140 mm paksuista CLT-alapohjalevyä. Lattiapäällys-
te tehdään CLT-levyn pintaan. Lattiapäällysteen rakenne määräytyy käytetyn lattian pintamateri-
aalin ja sen akustisten vaatimusten mukaan. 

Alapohjan lämmöneristeeksi asennetaan levymäinen puukuitueriste, joka kiinnitetään CLT-levyn 
alle tuulettuvaan ryömintätilaan mekaanisten kiinnikkeiden avulla.
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Tilaelementin leikkaus 1:50

Esimerkki tyypistä 1

Pohjapiirustukset 1:50

Esimerkki tyypistä 2
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US 1
28 mm   Ulkoverhouslauta pysty
44 mm   Ilmarako, rimoitus
25 mm   Tuulensuoja puukuitulevy
200 mm Lämmöneriste, puukuituvillalevy
100 mm CLT-levy

AP 1, tilaelementti
   Lattiapäällyste
140 mm  CLT-levy
250 mm Lämmöneriste, puukuituvillalevy
  
  Tuulettuva ryömintätila min. 800 mm

YP1
  Vesikate
  Aluskate
28 mm   Lauta
100 mm  Tuuletusväli 
50 mm   Tuulensuojalevy, puukuitulevy
400 mm  Lämmöneriste, puukuituvilla
120 mm CLT-levy

Detaljit 1:20

Laastipeti

Kosteuseriste      
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6 Esimerkkiratkaisu tulevaisuuden kyläkoulusta
Pienellä koululla tarkoitetaan yleensä alle 50 oppilaan koulua. Valitsin diplomityöhöni tulevaisuu-
den kyläkoulun esimerkkiratkaisuksi noin 20 oppilaan koulun. Koulu on yksiopettajainen alakoulu 
(1. - 6. lk), jossa oppiminen tapahtuu yhdysluokkamuotoisena. Oppilaat työskentelevät oppimisti-
loissa erilaisissa ryhmissä, yksin ja pareittain. Ratkaisu on eräänlainen minimikoulu, joka tiloillaan 
kuitenkin mahdollistaa myös kylän elinvoimaisuutta ylläpitävän toiminnan.

6.1 Lähikoulu Laitikkalaan

6.1.1 Lähiruokakylä
Olen valinnut koulun sijaintipaikaksi Laitikkalan kylän Pälkäneellä. Tyhjä peltoalue Hämeenlin-
nantien vieressä soveltuu mielestäni hyvin koulun tontiksi, sillä se sijaitsee keskeisellä paikalla 
kylän toimintoihin nähden. Ollakseen kylän elävyyttä edistävä toimintakeskus koulun tulee olla 
helposti saavutettavissa ja sijaita näkyvästi kylän toimintojen keskiössä. Näkyvällä paikalla koulu 
toimii myös kylän maamerkkinä ja eheyttää kylän yleisilmettä, joka varsinaisen keskustan puuttu-
essa on melko hajanainen.

Laitikkalassa on vanha kyläkoulu, jonka toiminta säästösyistä lopetettiin kevään 2014 lopussa. 
Kyläkoulu oli kaksiopettajainen 1. - 6. luokan alakoulu, jonka tiloissa järjestettiin myös harrastus-
toimintaa niin oppilaille kuin muillekin kyläläisille. Vuoden 2015 syyskuussa entisen koulun re-
montoiduissa tiloissa aloitti toimintansa partiolaisten leiri- ja kurssikeskus (Sydän-Hämeen Lehti, 
18.5.2015).

Laitikkalan erikoisuutena on monipuolinen lähiruuan tuottaminen ja kylä onkin saanut toimintaa 
kuvaavan lisänimen ”Makukylä”. Kylässä ruokaa tuottavia tiloja ovat mm. marjoja ja vihanneksia 
viljelevä Suttisen tila, maatilapalvaamo Katajan Liha, oman tilan lehmänmaidosta juustoa valmis-
tava Heikkilän tila sekä Rönnvikin viinitila (peruskartassa Rönni). Ruoan tuottamisen lisäksi tiloilla 
on myymälä-, kahvila- ja pitopalvelutoimintaa. Esimerkiksi Suttisen tila houkuttelee kesäaikaan 
kävijöitä valikoimaltaan laajalla lähiruokapuodilla. Lasten iloksi tilan pihaan on tehty myös leikki-
paikka keppihevosratoineen ja laitumella voi nähdä oikean hevosen ja lampaita. Kylässä toimii 
myös kotileipomo sekä kokous- ja juhlapalveluja tarjoava Villa Hepolahti, joka hyödyntää tarjoi-
luissaan oman kylän tuotteita. Laitikkalan Kauppa Hämeenlinnantien varressa myy päivittäistava-
roita, polttoainetta ja kahvilatuotteita, mutta on suljettuna talvikuukausien ajan. (www.laitikkala.fi)

Laitikkalan kylällä voi olla hyvät edellytykset ylläpitää edelleenkin pientä koulua. Uusi kyläkoulu 
voisi koota yhteyteensä paikallisia toimijoita, jotka voisivat koulun tiloissa tuoda tuotteitaan tun-
netuksi esimerkiksi järjestämällä lähiruokaan liittyviä tapahtumia ja markkinoita. Ruoantuottajat 
voisivat jakaa tietämystään oppilaille ja tilojen toiminta kylässä tulisi vierailujen kautta tutuksi. 
Koululla voisi käydä myös vierailevia koululaisryhmiä viettämässä ”lähiruokapäivää”, johon liittyisi 
vierailu esim. maito- tai marja- ja vihannestilalle tutustumaan ruoan alkuperään. Kesäisin kylä-
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koululla voisi järjestää matkailijoitakin houkuttelevaa toimintaa ja tehdä kylän tarjoamia elämyksiä 
tunnetuksi. Laitikkalan seurantalo sijaitsee aivan valitsemani koulutontin lähellä, joten kylätapah-
tumia voitaisiin järjestää myös yhdessä seurantalon ja koulun voimin. Seurantalon tiloja voitaisiin 
käyttää myös koululaisten sisäliikuntaan.

Rikas lähiruokakulttuuri tekee Laitikkalasta omaleimaisen ja elinvoimaisen. Kylässä on vahva 
identiteetti, jonka soisi välittyvän myös nuoremmille sukupolville. Mielestäni kylään sopisi luonte-
vasti koulu, jonka eritysosaamisena olisi kyläläisten kautta tarjoutuva tietämys ruoantuotannosta. 
Tätä tietämystä voitaisiin jakaa myös kylän ulkopuolelle niin koululla ja sen ympäristössä tapah-
tuvan elämyksellisen oppimisen kuin virtuaalisten oppimissisältöjen muodossa. 

Makukylän opastekylttejä. Kuva: Kaisa Humppi 201�

Rönnvikin viinitila. Kuva: Kaisa Humppi 201�
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Peltoa ja laidunta Hämeenlinnantien länsipuolella. Kuva: Kaisa Humppi 201�.

Koulun paikaksi valitsemani peltotilkku Hämeenlinnantien varressa. Vaalea rakennus taustalla 
on kauppa, jonka yhteydessä toimii huoltoasema ja kahvila. Kuva: Kaisa Humppi 201�.

Viereisen sivun mittakaavan 1:10 000 peruskarttaan on merkitty violetilla värillä uuden koulun 
kuvitteellinen tontti. Paikasta avautuvat peltomaisemat ja sen ympäristössä toimii useita ruuan-
tuottajatiloja.Peltojen ja metsien lisäksi vesistöt ovat olennainen piirre Laitikkalan maisemassa. 
Kylä sijoittuu kahden järven väliin: Ilmoilanselkä kaakossa ja Pintele luoteessa. Järvet yhdistyvät 
toisiinsa kylän halki kiemurtelevan Kyllönjoen välityksellä. Suunnitelma-alueen lähellä sijaisee 
lähdepohjainen 1� metriä syvä Kissalammi, jonka katsotaan syntyneen jääkauden lopulla.
Julkiset rakennukset ja liikerakennukset on merkitty kartassa vaaleanpunaisella. Harmaasta 
peruskarttaväristä huolimatta myös suunnitelma-alueen viereisellä Suttisen tilalla on tilamyynti- 
ja kahvilatoimintaa kesäisin. (www.laitikkala.fi)

Kartta 1: 10 000
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Kartassa on esitetty suunnittelemani kyläkoulun paikka lähiympäristöineen. Koulutontin vieres-
sä sijaitsee kauppa, pientaloja ja Suttisen marjatila. Seurantalo sijaitsee lyhyen matkan päässä 
Hämeenlinnantien toisella puolella. Seurantalon tiloja ja pihaa voitaisiin hyödyntää myös koulun 
toiminnassa esimerkiksi liikuntatuntien ja teemapäivien järjestämiseen.
Ehdotan suunnitelmassani myös koulutontin vieressä olevan pienen viljelyalueen muuttamista 
ulkoliikuntakentäksi, joka talvella voidaan jäädyttää luistelukentäksi.

Kartta 1:5000
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Vuonna 1��� valmistunut Laitikkalan seurantalo toimii tällä hetkellä kylän monitoimitalona, jossa 
järjestetään juhlia, kokouksia ja kerhotoimintaa. Seurantalo on kyläläisten harrastustilana tällä 
hetkellä ainoa laatuaan, kun vanha koulu kerhotoimintoineen on lakkautettu. (www.laitikkala.fi)
Kuva: Kaisa Humppi 201�

Suttisen marjatilan päärakennus. Kuva: Kaisa Humppi 201�



��

6.1.2 Avautuva oppimisympäristö
Uusi kyläkoulu on kahden rakennuksen, rakennusten A ja B, muodostama kokonaisuus. Raken-
nukset liittyvät toisiinsa sisäpihan, katosten ja pergoloiden välityksellä. Rakennukset, sisäpiha, 
terassit sekä koulun piha-alue muodostavat erilaisten oppimistilojen kokonaisuuden, joka on yh-
teydessä myös koulua ympäröivään luontoon ja rakennettuun ympäristöön. Suojaisa sisäpiha 
kokoaa koulun tilat ympärilleen ja laajojen ikkunapintojen kautta välittyvät näkymät myös raken-
nuksesta toiseen. Lämpimään vuodenaikaan oppimistilan ja ruokasalin pariovet ovat avattavissa 
ja kahden rakennuksen välille muodostuu sisäpihan kautta yhtenäinen tilasarja. Rakennusten 
välillä kulkee diagonaali reitti, jonka molemmissa päissä ovat terassoidut oleskelualueet ja pui-
sia pintoja varjoillaan elävöittävät pergolat. Rakennuksen ulkoarkkitehtuurin tavoitteena on luoda 
viihtyisä pihaympäristö, jossa sisäpiha lämpimillä puun sävyillä luo rauhallisen ja miellyttävän 
sisääntulon rakennuksiin. Katokset ja pergolat tarjoavat tarvittaessa suojaa sateelta ja auringolta, 
mutta luovat myös tilallista vaihtelua piha-alueelle. Vaikka terasseihin on lattian tasoeroilla luotu 
tilallista vaihtelevuutta, kulku rakennuksiin ja sisäpihan läpi on järjestetty myös esteettömästi luis-
kien kautta.

Koulua ympäröivä piha jakautuu kahteen vyöhykkeeseen. Asfaltilla päällystetylle alueelle raken-
nuksen pohjois- ja itäpuolella on sijoitettu katos polkupyörille, pysäköintipaikkoja yhteensä 11 
autolle sekä varattu riittävästi tilaa muun muassa keittiölle ja jätekatokselle kulkevalle huoltoajol-
le. Koska liikenne pihassa on kuitenkin vain ajoittaista, asfalttipihalle on sijoitettu myös paikkoja 
ulkoliikunnalle: kaksi paikkaa katukoripallon pelaamiselle sekä pihan pintaan maalattuja piha-
leikkipaikkoja. Kissanlammintien puoleisen pihan reunalle pysäköintipaikkojen väliin on sijoitettu 
tilavaraus koulupuutarhalle, jossa oppilaat voivat pitää yllä yhteistä viljelypalstaa. Koulupuutarhan 
tuntumassa on oleskelukatos pöytineen ja penkkeineen, joka tarjoaa paikan oppimistilanteiden 
järjestämiselle ulkoilmassa tai esimerkiksi lettujen ja makkaran myynnille kylätapahtumassa. 
Luiskan reunustama kivetty piha osoittaa paikan käynnille koulun sisäpihaan ja toimii myös esi-
merkiksi ulkoilmaesitysten näyttämönä.

Etelä- ja länsipuoli pihasta on varattu leikki- ja pelialueeksi, johon ei pääsääntöisesti ole lupaa 
ajaa autolla. Pihaan on sijoitettu keinuja, kiipeily- ja tasapainoilutelineitä sekä aidattu monitoimi-
pelikenttä. Pihan laidalla on viheralue puineen vapaata leikkiä varten. Koulun pihan liikunta- ja 
leikkipaikat on suunniteltu ajatuksella, että koulun piha tarjoaa lähiliikuntapaikan kaikille kylän 
asukkaille.

Pihan Hämeenlinnantien puoleiselle reunalle on sijoitettu puu- ja pensasistutuksia vähentämään 
ohiajavan liikenteen aiheuttamaa melua.
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Asemapiirustus 1:500



�0

Pohjapiirustus 1:200
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6.2 Kyläkoulun huonealat

Rakennus A
Oppimistila 115,5 m²

Teknisen työn tilat (sis. purunpoistotilan) 66,5 m²

Opettajan työhuone 9,5 m²

Pienryhmätila   13,5 m²

Varastotilat 19,5 m²

Oppilaiden wc-tilat 11,5 m²

Oppilaiden peseytymis- ja pukeutumistilat 32,0 m²

Opettajan wc-, peseytymis- ja pukeutumistila 5,0 m²

Kiinteistönhuoltotilat 9,5 m²

Tekninen tila 13,0 m²

Ilmastointikonehuone 20,0 m²

Siivoustila 3,5 m²

Sisäänkäynti-, liikenne- ja aulatilat (oppilaiden henkilökohtaiset säilytystilat) 58,0 m²

Yht. 377,0 m²

Rakennus B
Ruokasali / monitoimitila 53,0 m²

Suurkeittiö aputiloineen 50,5 m²

Keittiö- ja siivoushenkilökunnan tilat 13,0 m²

Wc-tilat 15,5 m²

Tekninen tila 5,5 m²

Ilmastointikonehuone 16,0 m²

Sisäänkäynti- ja aulatilat 34 m²

Yht. 193,5 m²

Koulun tilat yhteensä 570 m²
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Kyläkoulun tilojen mitoituksessa on ollut tavoitteena tehokas tilojen monikäyttöisyys ja joustavuus 
eri käyttötarkoituksiin. Erillisiä aineopetustiloja teknisen käsityön tiloja lukuun ottamatta ei ole. 
Poiketen tavanomaisesta nykyaikaisesta koulurakennuksesta tulevaisuuden kyläkouluratkaisuun 
ei ole sijoitettu myöskään varsinaisia sisäliikuntatiloja eikä oppilashuollon tiloja. Oletuksena on, 
että isompaa sisäliikuntatilaa tarvittaessa voidaan käyttää läheisen Seurantalon tilaa tai oppi-
laat voidaan tarvittaessa kuljettaa liikuntatunnille toisen koulun yhteydessä olevaan liikuntasaliin. 
Suurin osa liikunnasta voidaan kuitenkin järjestää koulun tiloissa, pihalla ja sen ympäristössä. 
Oppilashuollon palveluita voidaan tarjota esimerkiksi kunnallisessa terveyskeskuksessa tai suu-
remmassa koulussa kunnan alueella. Kouluterveydenhuolto voidaan järjestää myös siten, että 
terveydenhoitaja tekee käyntejä kyläkouluun. Monitoimitilana palveleva pienryhmätila oppimisti-
lan yhteydessä muuntuu tarvittaessa terveydenhoitajan vastaanotoksi.

Koulupäivän jälkeen oppimistila ja ruokasali muuntautuvat harrastustiloiksi. Niissä voidaan järjes-
tää kerhotoimintaa ja kokouksia. Tilat soveltuvat myös musiikin harrastamiseen ja rauhalliseen si-
säliikuntaan pienessä ryhmässä. Teknisen käsityön tiloissa voidaan harjoittaa kädentaitoja myös 
kouluajan ulkopuolella. Koulun tilojen rinnakkaiskäytön vuoksi rakennuksiin on sijoitettu varasto-
tiloja myös vapaa-ajan toiminnan tarpeisiin.

Vaikka koulun oppilasmäärä on pieni, on perusteltua sijoittaa sinne oma valmistuskeittiö, koska 
sillä on käyttöä myös koulutoiminnan ulkopuolella juhlien ja tapahtumien järjestämisessä. Koulu-
ruokailun ohella ruokasalissa voidaan tarjota myös ateriapalvelua vanhuksille ja järjestää esimer-
kiksi perhekahvilatoimintaa.

Koulun pienet tilat laajenevat sään salliessa rakennukset yhdistävälle sisäpihalle ja terasseille, 
jotka tarjoavat tapahtumapaikan myös kylän yhteisille tapahtumille kuten musiikki- ja teatteriesi-
tykset, kesäkahvilatoiminta, myyjäiset ja markkinat. Ulkoliikuntakerhot ja paikallinen urheiluseura 
voi hyödyntää pihan liikunta-alueen lisäksi koulurakennuksen peseytymis- ja pukeutumistiloja. 

Leikkaus A-A 1:250
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Näkymä pohjoispihalta.

Etelään ja länteen avautuva terassi tarjoaa viihtyisän paikan järjestää oppimistilanteita ulkona 
sekä paikan vapaa-ajan toiminnalle. Terassi voi toimia esimerkiksi esitysten näyttämönä ja por-
taille voi kokoontua kesällä nauttimaan auringonpaisteesta ja tapaamaan ihmisiä. Koulun ulkotilat 
ovat kaikille avoin kohtaamispaikka.



��

Näkymä koulun pohjoispihalta, joka toimii pääasiallisena saapumisreittinä kouluun. Kulku pihan 
leikki- ja pelialueille sujuu turvallisesti sisäpihan ja terassien kautta. 
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Sisäpiha voi kesällä toimia esimerkiksi kahvilan terassina tai paikkana ulkoilmajuhlille.
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Pohjapiirustus rakennus A 1:200
Tilaelementtien liitoskohdat on esitetty katkoviivalla.

Leikkaus B-B 1:250
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6.3 Rakennus A

6.3.1 Oppimistila
Rakennus A:n keskeisin tila on oppimistila. Tilan suunnittelun tavoitteena on ollut luoda joustava  
ja miellyttävä oppimisen ja kohtaamisen paikka. Oppimistila on jaettavissa kahteen osaan siirto-
seinän avulla ja kevyempi tilanjako onnistuu siirreltävien seinäkkeiden ja kalusteiden avulla. Tila 
muuntuu helposti eri oppimistilanteisiin ja -tapoihin sopivaksi. Luonnonvalo ja avoimet näkymät 
ympäristöön ovat tärkeitä tilassa viihtymisen kannalta. Oppimistilasta avautuu ikkunoita sekä ra-
kennuksen ympäristöön että sisäpihalle ja kattoikkunat tuovat tilaan valoa ylhäältä päin. Lämpi-
mällä säällä oppimistila jatkuu ulkotilaan, kun sisäpihan puoleiset pariovet avataan. 

Oppimistila on suunniteltu tukemaan oppilaan roolia aktiivisena toimijana ja yksilöllisenä oppija-
na. Tila tarjoaa paikkoja työskentelyyn yksin, pareittain ja eri kokoisissa ryhmissä. Liikkuminen 
oppimistilassa ja vuorovaikutus toisten kanssa on olennainen osa tulevaisuuden oppimistilan 
toimintaa. Aktiiviset oppimismenetelmät asettavat korkeat vaatimukset oppimistilan akustiikalle, 
sillä ryhmätyöskentelyn aikaansaama puheensorina, kulkeminen ja kalusteiden siirtely eivät saa 
aiheuttaa häiritsevää melua, vaan erilaisten oppijoiden ja ryhmien tulisi kyetä työskentelemään 
yhteisessä erilaisiin oppimispaikkoihin jakautuvassa tilassa.

Kyläkoulun tilaelementtien rungon materiaalina käytetty laadultaan pintaverhoukseen sopiva 
CLT-massiivipuulevy toimii sellaisenaan kauniina pintamateriaalina oppimistilan seinissä. Pin-
nan käsittely vahaamalla, lakkaamalla tai maalaamalla helpottaa puhtaanapitoa. Massiivipuun 
on todettu edesauttavan myös akustisesti miellyttävän sisätilan rakentamisessa. Tilaelementtien 
rajapintojen kohdalla olevien aukkojen yläpuoliset palkkimaiset CLT-rakenteet laskeutuvat alas 
vaimentaen samalla äänen etenemistä tilassa. Oppimistilassa CLT-rakenteiden aukotukset ke-
ventävät rakenteita ja välittävät valoa, mutta niillä on samalla myös ääntä hajottava vaikutus.

Oppimistilan lattia jakautuu pintamateriaaliltaan kahdeksi erilaiseksi alueeksi. Sisäänkäyntiaulan 
viereisessä osassa oppimistilaa on öljyvahalla käsitelty massiivipuulattia ja toisessa osassa lat-
tia on päällystetty ilmaääntä vaimentavalla tekstiililaatalla. Oppimistilaa jakava siirtoseinä kulkee 
lattiapintojen rajapinnan kohdalla.

Helposti siirreltävät ja muunneltavat kalusteet ovat olennainen osa toimivaa ja toiminnallista oppi-
mistilaa. Kalusteiden tulee mahdollistaa erilaiset oppimistilanteet, luoda viihtyisyyttä ympäristöön 
ja olla turvallisia käyttäjilleen. Liikuteltavat kalusteet, kuten moduulisohvat, säkkituolit, pyörillä 
varustetut hyllyt ja seinäkkeet mahdollistavat tilan järjestelyn eri tilanteisiin sopivaksi ja tarjoavat 
mahdollisuudet niin vuorovaikutukselle toisten kanssa kuin omaan rauhaan vetaytymisellekin. 
Kalusteiden avulla voidaan vaikuttaa myös tilan akustiikkaan, sillä esimerkiksi pehmeät tekstiili-
materiaalit kalusteissa auttavat osaltaan vaimentamaan tilassa syntyvää ääntä. 

CLT-runko mahdollistaa erilaisten kalusteiden, välineiden ja laitteiden helpon ja tulevan kiinnityk-
sen seinään. Muun muassa liikuntavälineiden kuten kiipeilytelineiden, tankojen ja seinäkiipeilyyn 
tarkoitettujen kiipeilyotteiden kiinnittämisen suoraan seinäpintaan on mahdollista mihin tahan-
sa vapaaseen CLT-pintaan tilan katossa ja seinissä. Liikuntavälineet sisätiloissa mahdollistavat 
opettajajohtoiset voimisteluharjoitukset, mutta myös vapaamuotoisen kiipeilyn ja temppuilun. 
Mahdollisuuksilla harrastaa liikuntaa on todettu olevan suotuisa vaikutus lasten koulumenestyk-
selle (Syväoja ym. 2012, 11 – 13), joten on kokonaisvaltaisesti hyödyllistä, jos tulevaisuuden 
oppimistila muuntuu tarpeen tullen myös temppuradaksi.
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Näkymä oppimistilasta. Tilaan tulvii runsaasti luonnonvaloa suurista ikkunoista tilan molemmilla 
sivuilla sekä kolmesta kattoikkunasta. Tila on jaettavissa kahteen pienempään osaan taittuvan 
siirtoseinän avulla. Oppimistilan yhteydessä sijaitsevaan pienryhmätilaan ja opettajan työtilaan 
on näköyhteys lasiseinien ja liukulasiovien kautta.
Oppimistilan kalustuksessa voidaan hyödyntää CLT-elementtien työstövaiheessa syntyviä huk-
kapaloja. Hukkapaloista voi rakentaa esimerkiksi kuvassa keskellä näkyvän laatikkomaisen oles-
kelupaikan.
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6.3.2 Pienryhmätila
Pienryhmätila on monikäyttöinen pieni huone oppimistilan ja opettajan työtilan yhteydessä. Op-
pimistilan puoleinen seinä ja liukuovi ovat lasia, jonka välityksellä säilyy visuaalinen yhteys muihin 
tiloihin. Näkyvyyttä tilasta toiseen voidaan säätää kaihdinten avulla. Äänten kantautumista tilaan 
voidaan säädellä liukuoven avulla. Tila toimii rauhallisena työskentely-ympäristönä toimittaessa 
yksin tai ryhmässä. Koska jotkut oppilaat ovat toisia herkempiä häiriintymään ympäristön äänistä 
ja visuaalisista ärsykkeistä (Keltikangas-Järvinen & Mullola 2014, 44, 45), helpottaa, jos on tarjolla 
mahdollisuus vetäytyä tekemään keskittymistä vaativia tehtäviä rauhallisempaan ympäristöön.

Pienryhmätila soveltuu myös esimerkiksi opettajan ja oppilaiden vanhempien tapaamisiin ja sitä 
voidaan hyödyntää oppilashuollon tarpeisiin esimerkiksi kouluterveydenhoitajan tai koulukuraat-
torin vierailuja varten. Koulutoiminnan ulkopuolella tilaa voidaan käyttää esimerkiksi neuvottelu-
tilana.

Näkymä pienryhmätilasta oppimistilaan.
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6.3.3 Opettajan tilat
Opettajan työhuone sijaitsee sisääntuloaulan tuntumassa, oppimistilan ja akvaariotilan yhteydes-
sä. Työhuoneesta on lasiseinän ja lasisen liukuoven kautta hyvä näkyvyys oppimistiloihin. Myös 
akvaariotilaan ja aulaan avautuu liukuovi. Ovien avulla tiloja voidaan yhdistää ja erottaa toisis-
taan. Opettajan työhuoneesta on kulku opettajan wc- ja peseytymistiloihin.

Paikka oppimistilassa työskentelylle yksin ja pienessä ryhmässä. Tilaa rajaavat aukoitetut seinät 
ja kirjahylly.
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6.3.4 Sisäänkäyntitilat, wc:t ja pukuhuoneet
Rakennuksessa A on kaksi sisäänkäyntiaulaa. Pääsisäänkäynti, josta koululaiset yleensä saapu-
vat kouluun sijaitsee sisäpihan yhteydessä. Pääsisäänkäynnin kautta tullaan aulaan, missä on 
säilytys ulkovaatteille ja -kengille sekä lokerokaappi koululaisten tavaroiden säilyttämistä varten. 
Invamitoitettu wc sijaitsee aulan yhteydessä, kaksi wc:tä on pääaulasta toiseen sisäänkäyntiau-
laan johtavan käytävän varrella ja kaksi wc:tä on sijoitettu käytävän vastakkaiselle puolelle puku-
huoneiden yhteyteen. Pukuhuoneita on kaksi ja molemmat on mitoitettu 14 käyttäjälle kerrallaan. 
Pukuhuoneiden yhteydessä on pesuhuoneet, joissa molemmissa on kaksi suihkua. Pukuhuon-
eita voidaan käyttää myös iltakäytössä, kun koulun pihalla järjestetään urheilutoimintaa. Sisään-
käyntitilat, wc:t ja pukuhuoneet muodostavat osaston, jota voidaan käyttää, vaikka käynti muihin 
tiloihin olisi estetty.

6.3.5 Teknisen työn opetustilat
Teknisen työn opetustiloissa on tilat puu- ja metallitöiden tekemiselle, pinta- ja kuumakäsittelylle 
sekä turvalasiseinäinen opettajan työtila. Opetustila on mitoitettu noin 8 oppilaan ryhmälle. Tilois-
ta on käynti myös varastoon, jossa keskeneräisiä ja valmiita töitä voidaan säilyttää. Purunpois-
tolaitteisto on sijoitettu ilmanvaihtokonehuoneen yhteyteen, joka sijaitsee teknisen työn tilojen 
vieressä. Tilat on suunniteltu toimimaan myös harrastekäytössä. Teknisen työn tiloihin kuljetaan 
joko viereisestä sisäänkäyntiaulasta tai sisäpihan sisäänkäynniltä johtavan käytävän kautta. Myös 
ilmanvaihtokonehuoneesta on ovi teknisen työn opetustiloihin.

6.3.6 Kiinteistönhoito
Koulun kiinteistönhoidon tilaan on käynti sisäpihalta. Siivoustila sijaitsee sisäänkäyntiaulojen vä-
lisen käytävän varrella.

6.3.7 Tekniset tilat
Ilmanvaihtokonehuone sijaitsee rakennus A:n toisessa päässä. Se on sijoitettu teknisen työn 
opetustilojen yhteyteen, joten koneiden aiheuttamasta melusta ei aiheudu toimintaa haittaavaa 
häiriötä. Myös teknisen työn tilojen purunpoisto edellyttää, että ilmanvaihtokonehuone on lähellä. 
Sähköpääkeskus, lämmönjako- ja mittauskeskus sijaitsevat teknisessä tilassa teknisen työn ope-
tustilojen vieressä vastakkaisella puolella kuin ilmanvaihtokonehuone.

6.3.8 Varastot
Rakennuksessa tapahtuva toiminta vaatii runsaasti säilytystilaa etenkin, kun tiloissa on tarkoitus 
järjestää myös aktiivista vapaa-ajan toimintaa. Varastotiloja on sijoitettu niin oppimistilan, akvaa-
riotilan kuin teknisen työn opetustilan yhteyteen. Kiinteistönhoidon tilan vieressä sijaitsevaan va-
rastoon on käynti ulkoa.
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Pohjapiirustus rakennus B 1:200
Tilaelementtien liitoskohdat on esitetty katkoviivalla.
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6.4 Rakennus B

6.4.1 Sisäänkäyntiaula ja wc-tilat
Rakennukseen B pääsisäänkäynti sijaitsee rakennuksen A pääsisäänkäynnin lähellä. Sisäänkäyn-
tejä yhdistää säältä suojaava katos, jonka alta koululaiset voivat kulkea esimerkiksi ruokailuun. 
Aulassa on naulakot ulkovaatteiden ja kenkien säilytystä varten. Aulan avautumista ruokasaliin 
voidaan säädellä liukuovien avulla. Ovien ikkuna-aukkojen      ansiosta visuaalinen yhteys tilojen 
välillä säilyy ovien ollessa suljettunakin. Tilaan on sijoitettu kolme suurta rahia istuskeluun. 

Aulan lattiamateriaalina on tekstiililaatta, joka vaimentaa tilassa tapahtuvan toiminnan aiheut-
tamaa melua. Suuret ikkunapinnat tuovat tilaan valoa ja ulkonäkymiä. Ikkunoihin asennetaan 
verhot säätelemään valoa ja näkyvyyttä sekä pehmentämään tilan äänimaailmaa. Kattoon asen-
netaan pintaturpeesta valmistettuja akustiikkalevyjä.

Aulasta on käynti wc-tiloihin, joita on kolme. Yksi wc-tiloista on invamitoitettu. Kaksi pienempää 
wc:tä on varustettu etutiloilla, joissa on käsienpesupisteet.

6.4.2 Ruokasali – monitoimitila
Rakennus B:n keskeisin tila on ruokasali. Vuosiluokkien 1 – 6 kouluissa erillistä ruokasalia pide-
tään yleensä perusteltuna vasta, kun oppilasmäärä on vähintään 120 (Hanhela-Perttunen ym. 
2012), mutta koska rakennuksen on tarkoitus toimia myös kyläyhteisön toimintapaikkana, moni-
käyttöistä ruokasalia voidaan pitää perusteltuna ratkaisuna. Tila on mitoitettu n. 40:lle ruokailijal-
le kerrallaan. Tilaa voidaan käyttää erilaisten oppimistilanteiden järjestämiseen sekä harrastus-, 
kokoontumis- ja juhlatilana. Tila on avattavissa sisäpihalle pariovien avulla, joten ruokailutilat voi-
daan lämpimään aikaan laajentaa myös ulkotiloihin, esimerkiksi käytettäessä tiloja kesäjuhlien 
viettopaikkana. Ruokasalissa on kaksi siirtoseinää joiden avulla tilaa voidaan jakaa eri tavoin. 
Esimerkiksi sisäpihalla voi toimia kesäkahvila, jonka myynti tapahtuu ruokasalin tarjoilualueella 
keittiön edessä.

Tilassa käytettävät pintamateriaalit pohjautuvat turvallisiin luonnonmateriaaleihin. CLT-levy on 
pintamateriaalina turvallista massiivipuuta, sillä lamellien liimaukseen on käytetty formaldehydit-
tömiä ympäristöystävällisiä liimoja, joista ei erity ilmaan haitallisia aineita. Linoleum on lattiamate-
riaalina ekologinen valinta. Akustoivan linoleumin valmistuksessa käytetään juuttia ja kierrätettyä 
PU-vaahtoa. Tilassa käytettävät akustiikkalevyt valmistetaan kotimaisesta pintaturpeesta ja ovat 
sisäilmalle turvallinen ja myrkytön vaihtoehto.

Ruokasalin kalustus on siirreltävissä käytön mukaan. Pöytien jalat voidaan taittaa kokoon pöytä-
levyn alle, joten tarvittaessa pöydät voidaan koota kokonaan pois tilasta. 

Ruoan tarjoilulinjasto ja astianpalautus ovat ruokasalin toisessa päässä sijaitsevan valmistuskeit-
tiön yhteydessä. 
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6.4.3 Suurkeittiö aputiloineen ja henkilökunnan tilat
Koulun suurkeittiö on tyypiltään valmistuskeittiö. Vaikka pienelle oppilasmäärälle yksinkertainen 
ruoan kuumennuskeittiökin voisi olla käytännöllinen vaihtoehto, keittiötyypin valintaan pätevät 
samat perusteet kuin ruokasalin sijoittamisellekin rakennukseen. Valmistuskeittiö palvelee kou-
lutoiminnan lisäksi myös koulua ympäröivän yhteisön käytössä. Se voi toimia kesällä esimerkiksi  
terassikahvilan keittiönä ja juhlissa pitopalvelun käytössä. Keittiössä voidaan arkisin valmistaa 
kouluruoan lisäksi myös lounasta ateriapalvelua tarvitseville vanhuksille ja vammaisille.

Keittiöön on kaksi sisäänkäyntiä. Toinen sisäänkäynti avautuu tuulikaapin kautta suoraan keitti-
öön ja se on tarkoitettu ruokatavaroiden vastaanottamiseen ja jätteiden poiskuljettamiseen. Toi-
nen sisäänkäynti on sisäpihan puolelta. Tuulikaapin kautta kuljetaan eteiseen. Eteinen toimii väli-
tilana, joka erottaa keittiön siivoustilasta ja henkilökunnan sosiaalitiloista. Sosiaalitiloihin saadaan 
luonnonvaloa kattoikkunoiden kautta.

6.4.4 Tekniset tilat
Rakennus B:n ilmanvaihtokonehuone sijaitsee rakennuksen toisessa päässä jätekatoksen vie-
ressä. Konehuoneeseen kuljetaan jätekatoksen kautta. Sähköpääkeskus, lämmönjako- ja mit-
tauskeskus sijaitsevat teknisessä tilassa henkilökunnan sosiaalitilojen vieressä. Ovi tekniseen 
tilaan on sisäpihan puolella.

6.4.5 Varastotilat
Teknisen tilan ja ilmanvaihtokonehuoneen välissä on varasto, jonka sisäänkäynti on pergolaka-
toksen alla. Varastossa voidaan säilyttää välituntitoimintaan ja ulkoliikuntaan käytettäviä välinei-
tä.

Leikkaus C-C 1:250



��

Ruokasali toimii monitoimitilana ruokalatoiminnan ohella. Siirtoseinien avulla voidaan säädellä 
tilajakoa tarpeen mukaan. Tilasta avautuvat ikkunaovet sisäpihalle. Kun ovet avataan, ruokala, 
sisäpiha ja oppimistila muodostavat yhtenäisen tilasarjan.
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6.5 Julkisivujen, kattojen ja piharakenteiden pintamate-
riaalit

6.5.1 Rakennusten A ja B julkisivujen materiaalit
Koulurakennusten ulkoarkkitehtuurissa on tavoitteena luoda puupinnoilla miellyttävää ympäris-
töä, jossa erilaiset julkisivupinnat tuovat vaihtelevuutta ja tunnelmaa pihan eri osiin. Rakennusten 
ulkoverhouksessa käytetään kahdenlaista kuusilautaa. Sisäpihan julkisivuissa ja katosten alle 
jäävissä julkisivuissa käytetään vaakasuuntaista lämpökäsiteltyä ponttilautaa ja muut julkisivut 
verhotaan pystyponttilaudoituksella.

Rakennuksen A vaakaverhoukset käsitellään pigmentoidulla kuultavalla puunsuoja-aineella, jol-
loin verhouksen sävy säilyy lämpökäsitellyn puun alkuperäisen sävyn kaltaisena. Pystyponttilau-
doitus maalataan tummanharmaalla peittomaalilla. Kaakkoisjulkisivun katoksen reuna maalataan 
vaaleanturkoosilla peittomaalilla.

Rakennuksen B vaakaverhoukset käsitellään samalla tavoin kuin rakennuksessa A. Pystypontti-
laudoituksen käsittelyssä käytetään tummanharmaata peittomaalia. Länsijulkisivun katoksen reu-
na maalataan keltaisella peittomaalilla.

Portaiden ja luiskien kaiteet verhotaan molemmin puolin vaakaponttilaudoituksella, joka on maa-
lattu ulkopinnalta vaaleanturkoosiksi tai keltaiseksi ja sisäpinnalta käsitelty pigmentoidulla kuulta-
valla puunsuoja-aineella.

Räystäättömät seinäpinnat suojataan yläosastaan tummanharmaalla pellityksellä.

6.5.2 Katot ja katokset
Tilaelementteihin liittyvät katokset esivalmistetaan tehtaalla ja liitetään rakennukseen rakennus-
paikalla.

Rakennusten kattojen ja katosten materiaalina on tiivissaumakatteeksi asennettu bitumikermi. 
Bitumikermi on tiivis ja helppo työstää yhdistettäessä tilaelementtejä toisiinsa ja sopii myös ke-
veytensä ansiosta hyvin siirrettäviin rakennuksiin. Bitumikermi on myös äänetön materiaali, joten 
esimerkiksi sateesta ei kantaudu sisätiloihin kovaäänistä ropinaa. (Icopal)

Pääsisäänkäyntejä suojaava katos on viherkatto. Viherkatto päällystetään auringon paahdetta 
kestävillä maksaruohoilla. Vaatimattomissa kasvuolosuhteissa menestyville kasveille riittää ohut 
kasvualusta.

Pergolat rakennetaan lämpökäsitellystä puusta, joka pintakäsitellään pigmentoidulla kuultavalla 
puunsuoja-aineella.
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6.5.3 Piharakenteet
Koulun rakennuksia yhdistävän piha-alueen terassin kansilaudoitus on siperian lehtikuusta, joka 
käsitellään pigmentoidulla kuultoöljyllä, jonka päälle levitetään vielä liukkautta vähentävä pinta-
käsittelyaine.

Rakennuksiin ja terasseille johtavat portaat ovat myös siperian lehtikuusta ja käsitellään samalla 
tapaa kuin terassi.

Luiskat valetaan betonista.

Kyläkoulun julkisivut 1:250

Pohjoiseen

Itään

Etelään

Länteen



2. 2.
3.

1.
1.

10.
7.

7.

7.

9.

12.

7.

11.

5.

8.

8.

7.

7.

7.

1.
13.

4.

12. 3. 2.

9.

3.

11.

11.

7.

��

Julkisivuotteet 1:100

Materiaalit

1. Bitumikermi, musta

2. Lämpökäsitelty pystyponttilauta, tummanharmaa peittomaali

3. Lämpökäsitelty vaakaponttilauta, pigmentoitu kuultava puunsuoja-aine

4. Lämpökäsitelty vaakaponttilauta, vaaleanturkoosi peittomaali

5. Lämpökäsitelty vaakaponttilauta, keltainen peittomaali

6. Teräspelti, maali tummanharmaa

7. Alumiini, maali harmaa

8. Betoni

9. Siperian lehtikuusi, pigmentoitu kuultoöljykäsittely

10. Viherkatto, maksaruoho

11. Lasi

12. Puu, pigmentoitu kuultava puunsuoja-aine

13. Lauta, vaaleanturkoosi peittomaali
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Sisäpihan julkisivut 1:250

Rakennus A (D-D)

Rakennus B (E-E)
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7 Loppusanat
Kouluverkko harvenee, kun opetus siirtyy pienistä kouluista isompiin yksiköihin. Kehityksen seu-
rauksena osa maamme lapsista joutuu käyttämään kohtuuttoman pitkän ajan koulupäivistään 
koulumatkoihin ja kylät ilman koulua ovat alkaneet autioitua. Nykykehityksen realiteeteista huo-
limatta halusin diplomityössäni selvittää ovatko jättikoulut sittenkään ainoa ajateltavissa oleva 
tulevaisuuden kouluratkaisu vai voitaisiinko tulevaisuuden koulujen kirjo nähdä sittenkin moni-
puolisempana. Rajasin työni aiheen tarkastelemaan millainen voisi olla tulevaisuuden kyläkoulu. 

Käytin diplomityössä tutkimuslähteinä kyläkouluja ja tulevaisuuden oppimisympäristöjä käsitte-
leviä tieteellisiä tutkimuksia ja asiantuntijoiden aiheesta tekemiä kirjoituksia. Havaitsin monien 
asiantuntijoiden kannattavan kyläkoulujen kehittämistä palvelukeskusmaisempaan suuntaan. 
Vanhat koulurakennukset eivät välttämättä enää taivu tulevaisuuden oppimistiloiksi, joten otin 
tehtäväkseni kartoittaa työssäni uudenlaisen kyläkoulun linjoja. Tulevaisuuden oppimisympäris-
tön vaatimuksia ymmärtääkseni perehdyin koulujen tilasuunnittelun nykyhetken tavoitteisiin sekä 
tutkimustietoon ympäristön vaikutuksista ihmisen hyvinvoinnille. Selvitykseni pohjalta laadin eh-
dotuksen koulukonseptista, jossa pieni koulu muodostaa kylän toimintakeskuksen. Suunnittelin 
työn lopuksi ehdotuksen koulukonseptin mukaisesta uudesta kyläkoulusta Pälkäneen Laitikka-
laan.

Koska koulun, etenkin haja-asutusalueella sijaitsevan, perustaminen koetaan kalliiksi ja oppilas-
määrän riittävyydestä pitkällä aikavälillä ei ole takuita, lähdin suunnittelemaan koulusta siirrettä-
vää ja muunneltavaa. Muunneltavaan rakennukseen voi tarpeen tullen lisätä osia tai poistaa niitä. 
Koko koulun voi tarpeen tullen kierrättää eteenpäin. Siirrettävä rakennus ei vaadi pitkäaikaista 
sitoutumista, sillä sen voi vuokrata määräajaksi ja omistuksessa olevan siirrettävän rakennuksen 
voi käyttötarpeen loputtua myydä kokonaan toiseen paikkaan.

Esimerkkirakennus tulevaisuuden kyläkoulusta on suunniteltu ajatuksella, että tilat muuntuvat hel-
posti eri käyttötarkoituksiin. Näin saavutetaan rakennukselle mahdollisimman korkea käyttöaste 
ja toisaalta joustavien tilojen avulla tuetaan erilaisten oppimistyylien toteutumista. Tehokkuus ei 
poissulje viihtyisyyttä vaan käyttäjien hyvinvointiin on kiinnitetty huomiota rakennuksen suunnittel-
ussa. Tilojen hyvän käytettävyyden lisäksi on pyritty luomaan miellyttävää ympäristöä käyttämällä 
rakennuksessa runsaasti luonnonmateriaaleja, luomalla tilaratkaisuja, jotka tarjoavat vaihtelevia 
näkymiä sekä ulko- että sisätiloissa sekä ottamalla huomioon riittävä luonnonvalon pääsy tiloihin. 
Laadukkaat materiaalit, joustavat tilaratkaisut ja tilaelementtitekniikan tarjoamat mahdollisuudet 
rakennuksen osien helppoon siirtelyyn ja uusimiseen tekevät rakennuksen elinkaaresta pitkän.

Visioni tulevaisuuden koulurakennuksesta on elinikäisen oppimisen olohuone, joka kerää yhteen 
eri-ikäisiä ihmisiä. Se on kylätalo, jossa koulu on vain yksi toiminnan muodoista. Rakennus voi 
pitää yllä kylän elinvoimaisuutta, sillä parhaimmillaan se kokoaa alueen asukkaat yhteen, tarjoaa 
mahdollisuudet monipuolisen toiminnan järjestämiseen ja sitä kautta oman kyläkulttuurin vahvis-
tamiseen. 

Maailma avautuu alati kehittyvän teknologian myötä, mutta sen rinnalla voi kasvaa myös arvostus 
omia juuria ja paikallisuutta kohtaan. Samalla kun elämä täyttyy virtuaalisista sisällöistä, tarvitaan 
vastapainoksi myös aitoja kosketuspintoja ja näkymiä. Luonnonmateriaalit ja -maisemat tuke-
vat ihmisen hyvinvointia. Vastaavanlaisia vaikutuksia ei voi pelkästään virtuaalisten kokemusten 
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kautta saavuttaa. Kasvun ja kehityksen ympäristöjen tulisi tarjota hyvällä tavalla moniaistillisia 
kokemuksia, jolloin ympäristön tarjoamien virikkeiden määrä ja laatu on optimoitu sopivalle ta-
solle. Oppimisympäristön tulee vaikuttaa positiivisesti mielialaan ja tarjota sopivasti aistiärsyk-
keitä. Hyviä oppimistuloksia on todettu saavutettavan runsaasti luonnonmateriaaleja-, -valoa ja 
-näkymiä sisältävissä tiloissa.

Fyysinen ympäristö vaikuttaa oppimiseen, olipa kyseessä sitten iso tai pieni koulurakennus. Hyviä 
oppimistuloksia ja kouluviihtyvyyttä tavoiteltaessa on keskeistä ymmärtää, millaiset ovat raken-
nuksessa tapahtuvan toiminnan tilantarpeet ja mitkä tekijät edistävät käyttäjien hyvinvointia. Se 
on kodin rinnalla merkittävä kasvun ja kehityksen paikka. 
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